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BAB II 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG 

 

2.1 Kondisi Geografi Kabupaten Semarang 

2.1.1 Keadaan Geografis 

Letak geogragis dari Kabupaten Semarang adalah pada 110°14’54,75’’ sampai 

dengan 110°39’3’’ Bujur Timur dan 7°3’57” sampai dengan 7°30’ Lintang 

Selatan. Keempat  koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 

95.020,674 Ha. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang 

berbatasan langsung dengan  delapan  Kabupaten/Kota, selain itu ditengah-tengah 

wilayah Kabupaten Semarang  terdapat pula Kota Salatiga. Disisi sebelah Barat, 

Wilayah Kabupaten Semarang  berbatasan dengan wilayah administrasi 

Kabupaten Kendal,  Temanggung  dan Magelang. Disisi  Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten  Boyolali,  Sementara  disisi sebelah  Timur wilayah  

Kabupaten Semarang  berbatasan dengan  Wilayah Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten  Demak.  Sebelah  Utara berbatasan dengan Kota Semarang.  Suhu 

udara di Kabupaten Semarang  bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini  

memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari  

permukaan laut,  Kabupaten Semarang  berada pada ketinggian 318 meter dpl  

hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan  Pringapus  merupakan desa 

dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan 

Getasanmerupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi. 
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 Danau  Rawa Pening adalah salah satu  obyek wisata sekaligus  sumber air 

penting yang terdapat  di  Kabupaten Semarang. Letak dari danau ini berada di 

Kecamatan Banyubiru, Tuntang dan Kecamatan  Bawen. Peran dari danau Rawa 

pening ini juga vital di dalam peta  pertanian  Kabupaten Semarang. Hal tersebut 

karena ada sekitar 9 sungai di Kabupaten Semarang yang bermuara ke Rawa 

Pening. Tidak sedikit masayarakat sekitar yang memanfaatkan rawa pening 

sebagai sumber kehidupan diantaranya dalam sektr pertanian, perikanan, dan juga 

industri. Air Rawa Pening dimangaatakan oleh masayarakat untuk budi daya ikan 

air tawar. Sedangkan dengan adanya tumbuhan eneng gondok yang tumbuh liar 

dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang cukup 

tinggi.  

Beberapa poin penting yang tentunya perlu dijadikan perhatian adalah tentang 

gunung yang berada di ilayah Kabupaten Semarang. Ada sebanyak tiga gunung 

yang berlkasi di wilayah Kabupaten Semarang, berikut gunung yang dimaksud :  

a. Gunung Ungaran dengan berkedudukan di ilayah Kecamatan Ungaran 

Barat, Bandungan, Sumowno, dan Bawen. 

b. Untuk wilayah Kecamatan Banyubiru dan Getasan terletak Gunung 

Telomoyo. 

c. Dan yang terakhir ada Gunung Merbabu yang terletak di wilayah 

Kecamatan Getasan dan Tengaran.    
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 Wilayah administratif Kabupaten Semarang selain memiliki Gunung daerah ini 

juga terdapat 8 perbuktian. Ada Perbukitan Sewakul di Wilayah Ungaran Barat, 

sedang di Kecamatan Ungaran Timur terletak perbyukitan Kalong dan juga 

beberapa perbukitan lain yang tersebar di Kecamatan Pabelan, Suruh, Tuntang, 

Tengaran, Bancak dan Kecamatan Bergas.  

Di Kabupaten Semarang terdapat berbagai variasi kelas lereng di mulai 

dari datar (0 - 2%) sampai sangat curam (>40%). Sebagian besar wilayah 

Kabupaten Semarang didominasi oleh kelas lereng bergelombang dengan 

kemiringan 2-15% seluas 57.640 Ha, Curam dengan kemiringan 15-40% seluas 

21.706 Ha, sedangkan untuk kelas lereng datar dan sangat curam dengan 

kemiringan 0-2% dan >40% hanya sebagian kecil dari wilayah Kabupaten 

Semarang dengan luasan 6.297 Ha dan 9.438 Ha. Sedangkan ketinggian 

Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 2.068 mdpl. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng 

  Kabupaten Semarang 

Kemiringan Luas (Ha) 

Datar (0 - 2%) 6.297 

Bergelombang (2 - 15%) 57.640 

Curam (15 - 40%) 21.706 

Sangat Curam (>40%) 9.438 

Sumber : Badan LH Kabupaten Semarang, 2015 

 

 



59 

 

Daerah datar dengan kemiringan 0-2% menempati wilayah sekitar 

Rawapening, untuk daerah perbukitan dengan kemiringan atau berdasarkan kelas 

lereng antara 15-40% atau lebih menempati bagian Utara sampai Tenggara 

wilayah Kabupaten Semarang yaitu sekitar dukuh Kaligawe (sekitar hutan 

Penggaron), Dadapayam dan sekitar Susukan. Sedangkan daerah pegunungan 

seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran umumnya 

kemiringannya mencapai 15-40%. Sebelah barat Kabupaten Semarang memiliki 

kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Kecamatan Ungaran 

Barat, Bandungan, dan Getasan karena Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki 

kemiringan lahan antara 0-2%, 2-15%, 15-40% dan lebih besar dari 40%. 

Kecamatan dengan kondisi tertinggi berada di wilayah Kecamatan Bandungan 

dengan ketinggian 800 mdpl.  
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Gambar 2.1 

Sumber : https://semarangkab.go.id 
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2.1.2 Luas 

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,674 Ha, sebagian besar 

digunakan sebagai lahan untuk pertanian dan bagian lain untuk lahan bukan 

pertanian. Dapat dikatakan Kabupaten Semarang memiliki wilayah agraris yang 

luas yaitu sekitar 63%. Untuk jelasnya penggunaaan lahan di Kabupaten 

Semarang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini 
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Tabel 2.2 

Luas Penggunaan Lahan  

Kabupaten Semarang 

Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1. Pertanian  60.279,58 

  a. Sawah 23.919,51 

  b. Bukan Sawah 36.360,07 

  Tegal 24.189,55 

  Perkebunan 6.988,11 

  Hutan Rakyat 4.997,72 

  Kolam/empang 25,25 

  Padang 0 

  Lainnya 159,44 

 

2. Bukan Pertanian 

 

34.741,09 

  Rumah 20.67,.22 

  Hutan Negara 8.693,06 

  Rawa 2 467.09 

  Lainnya (jalan, 

jalan, sungai, 

kuburan, dll) 

2 905.72 

Sumber : Data Strategis Kab. Semarang, 2016 
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Grafik 2.1 

 
Sumber : Bappeda, Data Strategis Kab. Semarang, 2016 

 

2.1.3 Jarak dan Ketinggian 

Tingkat ketinggian dari suatu daerah atau wilayah dihitung dari posisi 

wilayah tersebut dari permukaan laut. Ketinggian Kantor Kecamatan yang ada di 

wilayah Kabuapten Semarang berada dibawah 1000 meter, terdapat satu kantr 

Keamatan yang berada pada psisi di atas 1000 meter yaitu Kecamatan Getasan 

dengan ketinggian 1086  meter diatas permukaan laut. Sedangkan letak kantr 

kecamatan yang lain berkisar pada ketinggian 400-500 meter dari permukaan laut,  

ada satu kantr kecamatan yang letaknya plaing rendah yaitu Kecamatn Bancak 

pada ketinggian 144 meter. 

63% 

37% 

Prosentase  Luas Penggunaan Lahan 

Kabupaten Semarang 

Pertanian

Bukan Pertanian
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Tabel 2.3 

Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Semarang Tahun 2015 (m) 

No Kecamatan Ketinggian (m) 

1 Getasan 1 086,00 

2 Tengaran 741,00 

3 Susukan 516,00 

4 Kaliwungu 384,00 

5 Suruh 571,00 

6 Pabelan 472,00 

7 Tuntang 504,00 

8 Banyubiru 478,00 

9 Jambu 495,00 

10 Sumowono 955,00 

11 Ambarawa 532,00 

12 Bandungan 915,00 

13 Bawen 534,00 

14 Bringin 348,00 

15 Bancak 144,00 

16 Pringapus 376,00 

17 Bergas 490,00 

18 Ungaran Barat 460,00 

19 Ungaran Timur 339,00 

20 Kabupaten Semarang 322,00 

Sumber: Bappeda, Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016 
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2.1.4 Hidrologi  

Jika dilihat secara hidrologis kekayaan sumber daya air yang berada di 

Kabupaten Semarang dapat dikelmpkan seperti dibawah ini : 

a. Sumber mata air dengan kapasitas air sebesar 7.331,2 lt/detik tersebar 

di 15 kecamatan. 

b. Sumber Air Permukaan atau juga yang berasal dari Sungai, dengan 

jumlah aliran sungai sebanyak 51 sungai, dengan panjang keseluruhan 

350 KM dan memiliki debit total sebesar 2.668.480 l/dt. 

c. Cekungan Air dengan produktifitas air sedang dan tinggi. Cekungan-

cekungan air tersebut banyak dimanfaatkan untuk obyek wisata kolam 

pancing dan rumah makan 

d. Waduk, satu-satunya waduk yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah 

Waduk Rawa Pening yang memiliki volume air + 65 juta m
3
 dengan 

luas genangan 2.770 Ha pada ketinggian muka air maksimal, dengan 

ketinggian permukaan air minimal memiliki volume + 25 juta 

m
3
 dengan luas genangan 1.760Ha. 
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2.1.5 Sungai  

Ada tiga utama yang melintasi daerah-daerah  Kabupaten Semarang  yaitu: 

a. Sungai Garang yang melintasi daerah di Kecamatan Ungaran Barat, 

Ungaran Timur dan Bergas. 

b. Ada juga Kali Tuntang dimana sungai ini melintasi wilayah sebagian 

kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen. 

c. Sedangkan di sebagian Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, 

Tengaran dan Getasan dilalui oleh kali Senjoyo. 

Selain ketiga sungai utama tadi, terdapat juga beberapa sungai yang mengaliri 

wilayah  Kabupaten Semarang. Sungai-sungai tersebut antara lain : Laban, Babon, 

Dolok, Klampok, Bodri, Progo, dan Cemoro selain sungai kecil-kecil lainnya.
1
 

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Semarang 

2.2.1 Visi Kabupaten Semarang   

Visi Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 merupakan gambaran kondisi 

masa depan  Kabupaten Semarang  yang dicita-citakan  dan diharapkan dapat 

terwujud diakhir masa berlakunya periode RPJMD yaitu tahun 2021. Dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang 

terjadi di Kabupaten Semarang serta  memperhatikan visi  dalam RPJM Nasional 

Tahun 2016-2021  dan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, 

                                                 
1
BappedaKabupaten Semarang, Data Strategis Kabupaten Semarang 2016 
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maka  dapat dirumuskan  visi  pembangunan RPJMD  Kabupaten Semarang  

Tahun 2016-2021 yaitu : 

Peneguhan Kabupaten Semarang Yang Maju, Mandiri, Tertib dan 

Sejahtera ( MATRA II ) 

Visi yang dikembangkan merupakan kesinambungan dari visi Kabupaten 

Semarang Tahun 2010-2015 yaitu MATRA. Pengembangan visi meliputi 

keselarasan visi dengan  RPJPD  Kabupaten Semarang Tahun  2005-2025,  

keselarasan visi dengan RPJMD  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta 

RPJM Nasional Tahun 2015-2019.Sedangkan kondisi yang dimaksud MATRA II  

adalah : 

Maju 

Maju bermakna memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif. 

Maju juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal 

dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai 

bidang. 

Mandiri  

Mandiri memliki makna yaitu mampu mewujudkan hidu yang sejajar, 

sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dimana mengandalkan pada 

kemampuan yang dimiliki. Kemandirian ini mengandung sebuah konseb saling 

ketergantungan dengan jalan kerja sama yang saling menguntungkan juga saling 

mendukung dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun 
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horizontal. Kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil 

prakarsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, disertai dengan 

kemampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal.  Kemandirian 

tercermin pula pada kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam 

mewujudkan cita -cita bersamanya.  Dengan kebersamaan tercapai kesamaan 

harapan,  yang  berat  menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang ruwet 

menjadi sederhana dan yang gelap akan menjadi terang. 

Tertib  

Tertib berarti dapat mewujudkan aparat pemerintah dan masyarakat yang 

selalu tertib berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Perilaku tertib dapat ditunjukkan 

dengan menurunnya angka pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah maupun 

masyarakat. 

Sejahtera  

Sejahtera dimaknai sebagai kemampuan untuk menciptakan kondisi 

masyarakat yang tercapai hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan 

kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan  masing-

masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Tingkat kesejahteraan  yang 

terus meningkat dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan dan 

jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat, pangan, 
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sandang dan papan  serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan 

lestari sebagai dampak positif dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi 

masyarakat yang semakin sejahtera. 

2.2.2 Misi Kabupaten Semarang 

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh 

pemerintah Kabupaten Semarang untuk memberikan arah dan batasan 

proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai 

berikut : 

1) Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Meningkatkan kualitas SDM yang ada ditujukan untuk mewujudkan 

masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga nantinya dapat teripta lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk 

bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, 

lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. 

2) Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal  

(INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan 
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lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan. 

Mengembangkan prduk unggulan daerah seperti produk industri, pertanian 

dan pariwisata dengan tujuan untuk mendorong masyarakat meningkatkan 

kegiatan usaha ekonomi dengan pemanfaat sumber daya lokal yang ada, sehingga 

nantinya akan tersedia lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain 

dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk dilakukan secara 

sinergis dan berkesinambungan dengan sektor lain seperti perdagangan dan 

keuangan sehingga nanti didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. 

Pemanfaatan sumber daya dari daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan 

seperti air, bahan tambang dan lain -lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat 

dijaga kelestariannya. 

3) Mencipatakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan 

mengedepankan prinsip  good governance  didukung kelembagaan 

yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang 

dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu 

berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses 

pencapaian tujuan pembangunan dapat  berjalan secara efektif dan efisien. Untuk 

mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemrintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, 
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profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif. 

4)    Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan 

kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. 

Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah 

dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

memperkuat pembangunan daerah.Terpenihunya kebutuhan infrastruktur dapat 

meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya 

infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas 

pertanian  sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadahi, akan 

menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di 

daerah. 

5)    Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan 

dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.  

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat 

bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku 

pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena 

itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat 

disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak -hak 

tumbuh kembangnya anak. 

6)    Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

dengan tetap menjaga kelestariannya. 
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Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat 

dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan 

lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya  dengan cara menjaga dan 

memperbaiki kualitas lingkungan. 

2.3 Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang 

2.3.1 Penduduk Kabupaten Semarang  

Jumlah penduduk di Kabupaten Semarang menurut Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil  sementara pada tahun 2015 sebesar 961.421 jiwa.  

Dibandingkan data penduduk  tahun  2014  sebesar  955.481  mengalami 

peningkatan sebanyak 5.940 jiwa atau mengalami  pertumbuhan sebesar 0,61%.   

Dari jumlah  penduduk  tahun  2015  menurut jenis kelamin,  jumlah penduduk 

laki-laki  tercatat  473.925  jiwa (49,29  %),  penduduk  perempuan sebanyak  

487.496  jiwa (50,70  %). Rasio jenis kelamin diperoleh 97,22 %, yang 

menjelaskan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan 

penduduk perempuan yang ada. Artinya disetiap 100 penduduk perempuan 

terdapat  97  penduduk laki-laki. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di 

Kecamatan Ungaran Barat yang berjumlah 77.758 jiwa  sedangkan untuk jumlah 

penduduk terkecil berada di Kecamatan Bancak dengan 20.292 jiwa.   
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

 

Tabel 2.4 

Jumlah Penduduk  Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang 

Tahun 2015 (jiwa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda, Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016 

 

Kecamatan Jumlah (Jiwa) 

Getasan 49.407 

Tengaran  65.246 

Susukan 43.503 

Suruh  60.330 

Pabelan 38.178 

Tuntang 62.521 

Banyubiru 41.319 

Jambu 37.887 

Sumowono 31.192 

Ambarawa 59.598 

Bawen 57.900 

Bringin 41.770 

Bergas 71.411 

Pringapus 51.772 

Bancak 20.292 

Kaliwungu 26.477 

Ungaran Barat 77.758 

Ungaran Timur 69.895 

Bandungan 54.965 

Jumlah  961.421 
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Grafik  2.2 

Prosentase Jumlah Penduduk  

Kabupaten Semarang 

Sumber : Bappeda, Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016  

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk  berdampak langsung 

terhadap bertambahnya  kepadatan penduduk setiap Km-nya. Jika pada  tahun  

2014kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar  1.006  jiwa di setiap Km 

perseginya, sehingga di tahun 201  kepadatan penduduk yang ada yaitu  1.012  

jiwa di setiap Km persegi, kepadatan penduduk meningkat sebanyak  6  jiwa/Km 

yang tersebar di wilayah kecamatan perktaan juga daerah industri.   Kecamatan 

yang potensi dengan industri yaitu  Kecamatan Ungaran Barat, Bawen, Bergas 

dan Pringapus mengalami peningkatan kepadatan yang  lebih tinggi 

yangberdampak langsung    pada peningkatan  perekonomian di sekitar kawasan 

industri, diantaranya persewaan rumah, rumah makan, transportasi dll. Kecamatan 
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dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ungaran Barat (77.758), Bergas 

(71.411), Ungaran Timur (69.895) jiwa. Ketiga Kecamatan tersebut  merupakan 

daerah perkotaan.  Adapun  Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah 

Kecamatan Bancak (20.292), Kaliwungu (26.420) jiwa.  Sesuatu yang tidaklah 

berubah dari tahun sebelumnya yang berkaitan dengan penduduk adalah tentang 

kecamatan terpadat. Secara hitungan matematis daerah dengan kepadatan 

penduduknya paling tinggi adalah di  Kecamatan  Ungaran Barat, Kecamatan 

Ambarawa dan Ungaran Timur, tercatat masing-masing Kecamatan Ungaran 

Barat : 2.162, Ambarawa : 2.112  dan  Kecamatan Ungaran Timur :  1.840  jiwa 

per Km . Sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah  

Kecamatan Bancak : 463  jiwa per Km, Kecamatan Sumowono : 561  jiwa per 

Km, Kecamatan Pringapus : 661 jiwa per Km. 

2.3.2 Ketenagakerjaan  dan Mata Pencaharian Kabupaten Semarang 

Penduduk merupakan subyek dari pembangunan dan juiga objek 

pembangunan itu sendiri. Jumlah serta komposisi tenaga kerja dari waktu ke 

waktu terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya keberlangsungan 

proses demografi. Data dari Dinas  terkait di  Kabupaten Semarang menunjukkan 

bahwa terjadi  penurunan  pencari kerja sebanyak 2.746  orang. Jika pada  tahun  

2014  terdapat  10.336  pencari kerja dari segala tingkat pendidikan, maka pada 

tahun 2015 pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi adalah sebanyak 7.590 orang. Komposisi pencari kerja yang 

terdaftar berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut 3.458  wanita  

(45,56 %) dan 4.132 laki-laki (54,44%). 
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Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan 

kondisi pereknomian masayarakat pada tingkat terpenuhinya kebutuhan hidup. 

Jenis mata pencaharian penduduk Kabupaten Semarang mempunyai banyak 

ragamnya, dari pertanian, industri, perdagangan, angkutan dan komunikasi, 

keuangan dan jasa – jasa. 

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang 

ada di sektor industri pengolahan sebesar 79.846  jiwa. Sedangkan mata 

pencaharian paling rendah di Kabupaten Semarang adalah sektor pertambangan 

dan galian yakni 85 orang. 
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2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi 

2.4.1 Pendidikan 

Ketersediaan sumber dayamanusia (SDM) yang berkualitas adalah salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara. Salah 

satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah diberlakukannya wajib belajar 

pendidikan dasar 12 tahun dan program-program pendukung lainnya. Program 

wajib belajar ini tidak hanya sekedar sekedar jargon saja namun haruslah 

dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal memfasilitasi sekolah akan kebutuhan 

sarana belajar.  Data dari  Dinas  Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten  

Semarang  pada tahun 2015  penduduk yang  masih  bersekolah  di sekolah swasta 

dan negeri untuk tingkatan SD/MI adalah sebanyak 77.592 jiwa yang bersekolah 

di  511  sekolah dan diampu oleh  5.381  guru. Pada tingkat SMP/MTs penduduk 

Tabel 2.5 

Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha 

Kabupaten Semarang 

Jenis Lapangan Usaha Jumlah Jiwa 

Pertanian 2705 

Pertambangan dan Penggalian 85 

Industri Pengolahan 79846 

Listrik, Gas dan Air 194 

Bangunan 711 

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 

Makan dan Hotel 

6023 

Angkutan, Penggudangan dan 

Komunikasi 

298 

Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa 

Bangunan, Tanah dan Jasa 

Perusahaan 

2825 

Jasa Kemasyarakatan 3519 

Sumber : DINSOSNAKERTRANS Kabupaten 

Semarang, 2015 
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yang bersekolah berjumlah  34.136    jiwa yang bersekolah di  96  sekolah dan 

diampu oleh 2.073  guru. Penduduk  yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA 

berjumlah 10.063 jiwa  ditampung di  25  sekolah dan diampu oleh  730  guru. 

Pada Sekolah Menengah Kejuruan jumlah SMK lebih banyak dibandingkan  

Sekolah SMA/MA yaitu sebanyak  44  sekolah dengan  jumlah siswa: 16.845 dan 

diampu oleh 1.204 guru.  

Pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) yang terbagi menjadi 68.370  jiwa 

(88,11  %) ada di sekolah negeri dan sisanya sebanyak  9.222  jiwa (11,89%) 

bersekolah di swasta. Seluruh pelajar Sekolah Dasar tersebut di layani oleh  5.381  

orang tenaga pendidik yang berada di  4.827  sekolah negeri  (89,70%)  dan 554 

sekolah swasta  (10,30%). Seara matematis setiap sekolah rata-rata memiliki 152  

peserta didik. Sementara dari sisi tenaga pendidik, setiap orang guru rata-rata 

harus mendidik sebanyak 14 orang murid.  

Hingga tahun 2015  di Kabupaten Semarang terdapat sebanyak 51  SMP 

Negeri  dan untuk SMP Sasta ada 45, jumlah ini meningkat dari tahun 

sebelumnya. Seklah Menengah Pertama sebanyak 96 sekolah  baik itu seklah 

negeri atau swasta  yang  tersebar pada 19 wilayah kecamatan, persebaran di 

tiapkecamatan terdapat minimal 1 sekolah baik negeri ataupun swasta. Jumlah 

SMA pada tahun 2015 tidak ada perubahan yaitu 11 sekolah negeri serta 14 

swasta dengan jumlah dari siswanya ialah  10.063  yang dididik oleh guru 

sejumlah  730  tersebar di semua sekolah baik swasta maupun negeri. Jumlah 

siswa pada tiap sekolah rata-rata sebanyak 403 siswa, mengalami  peningkatan 

rata-rata sebanyak 2 siswa dari tahun sebelumnya yakni sejumlah 350  siswa. 
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Sedangkan di tingkat Madrasah Aliyah (MA)  pada tahun  2015  jumlah siswa 

mengalami penambahan  453  siswa yang juga berimbang dengan jumlah pengajar 

yang bertambah 46.  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Semarang 

pada  tahun  2015  bertambah  1  SMK  Negeri dan 4 SMK Swasta. Penambahan 

jumlah sekolah berdampak pada peningkatan jumlah siswa sebanyak  

1.207diimbangi dengan peningkatan jumlah pendidik sebanyak 77 guru.  

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Semarang masih cukup 

rendah yang tercermin dari sebagian besar penduduknya hanya tamat SD yaitu 

sebanyak 52.218 orang, lulusan SLTP 367.052 dan lulusan SLTA sebesar 177.350 

orang. Lulusan Diploma 178.465 orang, Sarjana (S1) 13.175 orang, lulusan S2 

30.402 orang dan lulusan S3 2.015 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut ini : 
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Gambaran umum tingkat intelektual penduduk suatu wilayah 

salahsatunya dapat ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dari penduduknya. 

Semakintinggi tingkat pendidikan penduduknya pada umumnya wilayah tersebut 

akanmenjadi lebih maju bila dibandingkan dengan wilayah lain yang 

mempunyaitingkat pendidikan lebih rendah. Karena dengan pendidikan yang 

tinggikemampuan seseorang untuk berfikir dan berkontribusi terhadap 

wilayahnyaakan semakin berkualitas pula. 

 

2.4.2 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat pengukur dalam 

capaian dari pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar 

 

 

 

 

Tabel 2.6 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

Kabupaten Semarang 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Tidak Tamat SD 99.683 

Tamat SD 52.218 

Tamat SMP 367.052 

Tamat SMA 177.350 

Diploma 178.465 

Sarjana S1 13.175 

Sarjana S2 30.402 

Sarjana S3 2.015 

Sumber : DISPENDUKCAPIL Kabupaten Semarang 2015 
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kualitas hidup manusia. Sebagai tolak ukur kualitas hidup, pembangunan IPM ini 

menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi yang dimaksud tersebut 

mencakup tentang umur panjang dan kesehatan; pengetahuan, dan kehidupan 

yang layak. Pengetian ketiga dimensi tersebut memiliki makna yang sangat luas 

sebab terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, yang 

digunakan adalah angka harapan hidup sewaktu lahir. Sedangkan untuk mengukur 

dimensi pengetahuan yang digunakan adalah gabungan indikator angka 

masayarakat yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk dimensi 

hidup layak pengukuran menggunakan indikator kemampuan daya beli 

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari besarnya 

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili dalam hal capaian 

pembangunan untuk hidup layak. 

Tabel 2.7 

Indeks Pembangunan Manusia 

IPM item 

Angka Tahunan Indeks Pembangunan Manusia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Angka Harapan Hidup 

75.40 

 

75.42 

 

75.45 

 

75.48 

 

75.50 

 

75.50 

 

Estimasi Lama Sekolah 11.17 11.32 11.47 11.60 11.83 12.41 

Rata-rata Lama Sekolah 6.11 6.24 6.36 6.42 6.53 6.64 

Pengeluaran Perkapita 428.234 625.876 787.418 761.597 861.898 816.745 

Indeks Pembangunan Manusia 

69.58 

 

70.35 

 

70.88 

 

71.29 

 

71.65 

 

71.87 

 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang Dalam Angka 2016 
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2.4.3 Kesehatan 

Tingkat kesehatan masyarakat adalah salah satu faktor pembangunan 

manusia yang harus  mendapat perhatian yang  serius dari pemerintah. Pemerintah 

dalam pembangunan kesehatan memiliki peran sebagai penyedia sarana dan 

prasarana.  Jumlah  Sarana kesehatan di Kabupaten  Semarang  tahun  2015 

terdapat 4  rumah sakit,  Balai Pengobatan (BP)  mengalami penurunan  menjadi 

48  Balai Pengobatan,  Puskesmas Pembantu (Pustu) mengalami penurunan 

menjadi 67 (Pustu), dan Rumah Bersalin mengalami penurunan menjadi 0. 

Adapun sarana  kesehatan lainnya yaitu Puskesmas, dan  BKIA tidak mengalami 

perubahan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang tercatat  

26  Puskesmas, 67  Puskesmas pembantu  yang tersebar di 19 kecamatan. 

Dengan tersedianya fasilitas kesehatan ini tentunya harus diimbangi 

dengan jumlah tenaga medis yang memadai dan berkompeten  sebagai pelayan 

masayarakat dalam bidang kesehatan.  Dokter spesialis memiliki jumlah 118  

orang, unutk dokter umum sebanyak 112  orang, dokter gigi  50 rang, jumlah 

bidan sebanyak 4, peraat umum ada sejumlah  678, perawat gigi dengan jumlah 

50  orang.  Tahun 2014 profesi tenaga medis ini mengalami  peningkatan secara  

kuantitas, terutama kategri bidan dan persawat umum masing masing bertambah  

15  (3,71%)  bidan, 5  (0,73%) perawat  umum, sedangkan  pada tenga dokter 

spesialis mengalami penurunan 1  (0,84%)  orang,  skter umum berkurang 2 

(1,78%) orang, dokter gigi berkurang   1 (2,77%) orang, dan perawat gigi 2 (4%) 

orang. Jika kita tinjau dari perilaku kehidupan yang sehat dari masyarakat terlihat 

peningkatan yang cukup positif. Melihat kemudahan akses pada sarana kesehatan 
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semakin menunjang tingkat kesehatan masyarakat dengan syarat adanya 

pelayanan prima pada masing masing  fasilitas kesehatan dan tentunya pada 

tenaga kesehatan yang terkait.
2
 

 

2.4.4 Kemiskinan / Kesejahteraan Sosial 

Perencanaan dan pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila daerah 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, juga dapat 

menjembatani beberapa permasalahan sosial antara lain menyediakan sarana 

rehabilitasi sosial bagi penduduknya. Selama tahun 2015 jumlah kepala keluarga 

penerima Askeskin ada 270.834 jiwa dan yang mengajukan surat keterangan 

miskin sebanyak 8.041 orang. Penduduk Kabupaten Semarang tahun 2015 yang 

menerima beras miskin sebanyak 46.450 orang dan beras miskin yang telah 

disalurkan sebanyak 8,3610 ton dengan harga beras Rp 1.600/kg.Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Semarang tergolong masih cukup dapat dikendalikan  

yakni dapat diketahui berdasarkan data dari BPS,  Kabupaten Semarang 

menempati ranking ke-5 dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah untuk persentase 

penduduk miskin dengan angka presentase yang cukup kecil dari tahun 2010-2015 

yaitu sebesar 8,15% . 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ibid. 
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Tabel 2.8 

Kemiskinan Kabupaten Semarang 

 

Kemiskinan item 

Angka Tahunan Kemiskinan 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Penduduk Miskin 

97.906 

jiwa 

 95.994 

jiwa 

90.625 

jiwa 

 

83.195 

jiwa 

 

79.760 

jiwa 

 

81.310 

jiwa 

 

Presentase Penduduk Miskin 10,50% 10,30% 9,40% 8,51% 8,05% 8,15% 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang dalam Angka 2016 

 

2.4.5 Sosial Lainnya 

Memiliki hidup yang sempurna merupakan hal yang diinginkan setiap 

orang, tidak terkecuali untuk mereka yang menderita cacat atau bahkan jompo 

juga terlantar. Sebab hal ini adanya pemberian berupa santunan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang cacat dan orang jompo/terlantar haruslah diberikan.  

Jumlah anak jalanan di Kabupaten Semarang sebanyak 93 jiwa 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 

258 jiwa. Jumlah gepeng (gembel dan pengemis) pada tahun 2015sebanyak 33 

orang jumlah naik dibanding tahun 2014 sebanyak 115 jiwa.  

Penderita HIV dan AIDS memerlukan penanganan yang serius dari dinas 

terkait di Kabupaten Semarang tahun 2014 sebanyak 290 jiwa, penderita HIV dan 

AIDS mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 44 jiwa. 

Sedangkan jumlah penderita narkoba pada tahun 2015 sebanyak 111 jiwa. 
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Pada dasarnya dalam pelaksanaan penanganan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) di Kabupaten Semarang pada tahun 2015 mengalami perubahan 

dibanding tahun 2014. Detail dapat dilihat pada tabel  berikut ini : 

 

 Tabel 2.9  

Jumlah Penyandang Masalah Sosial 

Kabupaten Semarang 

Jenis Jumlah 

Anak Jalanan 93 

Penderita Sakit Jiwa 98 

Gepeng (Gembel dan Pengemis) 33 

Jumlah Penderita HIV/AIDS 290 

Jumlah Pecandu Narkoba 111 

Sarana Rehabilitasi Sosial 52 

Fakir Miskin 53.874 

Bayi Terlantar 1.186 

Anak Terlantar 3.648 

Lanjut Usia Terlantar 5.989 

Komunitas Adat Terpencil 518 

Penyandang Cacat 6481 

Penyandang Tuna Netra 912 

Penyandang Tuna Rungu 976 

Penyandang Tuna Wicara 976 

Penyandang Tuna Wicara-Rungu 976 

Penyandang Tuna Daksa 2794 

Penyandang Tuna Grahita 1418 

Penyandang Cacat Jiwa 0 

Penyandang Cacat Ganda 381 

Pengungsi dan Korban Bencana 546 

 Tuna Susila 445 

Bekas Narapidana 293 

Jenis Jumlah 

Pengidap HIV/AIDS 39 

Korban Penyalahgunaan NAPZA 111 

Sumber : DINSOS NAKERTRANS Kabupaten Semarang, 2015 
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2.5 Perhubungan 

2.5.1 Panjang Jalan 

Jalan  di Kabupaten Semarang pada tahun 2014 tercatat memiliki panjang 

872,78 km, dimana jalanan tersebut dibagi menjadi tiga status kepemilikan yaitu 

jalan Negara 54,75 km, jalan provinsi 82,51 km dan jalan kabupaten 735,52 km.  

Kondisi jalan yang bagus juga turut memperlancar lalu lintas barang dari 

satu daerah ke daerah lain. Berikut Tabel mengenai Panjang jalan di Kabupaten 

Semarang menurut pemerintah yang berwenang mengelolanya dan menurut jenis 

permukaan dari tahun ke tahun. 
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Tabel 2.10 

Panjang jalan di Kabupaten Semarang 

 
Keterangan Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jalan Negara 47,55 

km 

 

52,65 km 

 

59,65 

km 

 

54,75 km 

 

54,75 km 

 

54,75 

km 

 

Jalan Provinsi 82,51 

km 

83,65 km 83,65 

km 

82,51 km 82,51 km 82,51 

km 

Jalan Kabupaten 733,62 

km 

733,62 

km 

733,62 

km 

733,62 

km 

735,82 

km 

735,82 

km 

Aspal 692,17 

km 

714,12 

km 

707,62 

km 

724,62 

km 

719,02 

km 

689,02 

km 

Beton  

0,00 km  

4,00 km 3,50 km 4,00 km 11,80 km 46,50 

km 

Batu 41,45 

km 

15,50 km 21,30 

km 

5,00 km 5,00 km 0,00 

km 

Tanah 0,00 km 0,00 km 1,20 km 0,00 km 0,00 km 0,00 

km 

Sumber : BPS Kabupaten semarang, Kabupaten Semarang dalam Angka 2016 
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2.5.2 Perhubungan dan Transportasi 

Di wilayah Kabupaten Semarang terdapat 1 buah terminal kelas B dan 7 

buah terminal kelas C yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Sumowono, 

Bringin, Sruwen (Tengaran), Sisemut (Ungaran Barat). Penjelasannya terdapat 

pada tabel di bawah ini :                                                                          

Tabel 2.11 

Transportasi Darat 

Kabupaten Semarang 

Jenis Jumlah 

Angkutan Darat  

    Jumlah Penumpanng 4.733.149 

Terminal  

   Kelas A  

   Kelas B 1 

   Kelas C 7 

   Jumlah Orang Melalui Terminal 4.733.149 

   Jumlah Barang Melalui Terminal - 

Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu 138 

Jumlah Rambu-Rambu Yang 

Seharusnya tersedia 

1.522 

Sumber : DISHUBKOMINFO Kabupaten Semarang, 2015 
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2.6 Perindustrian 

Struktur perekonomian yang terdapat di Indonesia sudah mulai mengalami 

perpindahan yang mulanya sektor pertanian kini ke sektor industri. Dengan 

adanya pihak swasta yang masuk diharpakan tercipta suasana industri yang 

kompetitif sehingga nantinya dapat memacu berkembangnya ekonomi di 

Kabupaten Semarang. Berikut akan dijabarkan mengenai sektor perekonomian 

lainnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi di 

Kabupaten Semarang. 

Industri dengan skala keil yang ada di Kabupaten Semarang berjumlah  1.526 

unit yang terbagi atas beberapa kategri seperti industri makanan/minuman 

sebanyak 3 unit, industri di bidang kayu 118 unit, logam 98 unit, kain tenun 3 

unit, anyaman/gerabah/keramik 14 unit, kulit 8 unit, furnitur 201 unit dan 

percetakan 56 unit. Dari beberapa jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten 

Semarang, yang menjadi jumlah terbanyak adalah dari industri 

makanan/minuman. Jumlah dari nilai produksi industri kecil menenengah 

Kabupaten Semarang sebesar Rp. 448.200 juta dengan jumlah tenaga kerjanya 

sebanyak 12.029 orang. 

Sedangkan untuk industri dengan skala besar di Kabupaten Semarang tercatat 

berjumlah 182 unit dengan memeiliki tenaga kerja sebanyak 72.260 orang. Untuk 

nilai prduksi tercatat cukup besar yaitu mencapai Rp. 3.051.828,96 juta. 
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2.7 Pertanian dan Holtikultura 

Padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar adalah 

komoditi yang mendominasi areal pertanian di Kabupaten Semarang. Areal 

pertanian yang terbesar digunakan untuk  lahan produksi padi sawah seluas 

31.938 ha dimana menghasilkan 123.974 ton tiap tahunnya, sedangkan jagung 

ditanam pada lahan pertanian seluas 12.368 Ha menghasilkan 64.849 ton. Dimana 

sisa kmoditi lain seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar memang 

bukan merupakan prioritas utama petani untuk ditanamkan pada lahan 

pertaniannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.12 

Jenis Industri 
Kabupaten Semarang 

Jenis  Jumlah 

(Unit) 

Tenaga 

Kerja 

Nilai Produksi (Juta 

Rupiah) 

Industri Kecil 1.556 12.029 448.200 

Industri Besar 182 72.260 3.051.828,96 

Rumah Tangga 10.368 18.525 ─ 

Sumber : DIN KOP, UMKM DAN PERINDAG Kabupaten Semarang, 2015 
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Di Kabupaten Semarang banyak dikembangkan juga bunga krisan dengan 

luas 1.309.900 m
2
 menghasilkan 82.421.920 tangkai, bunga gladiol dengan luas 

11.900 m
2
 menghasilkan 48.600 ton, ledher leif dengan luas 14.000 Ha 

menghasilkan 66.000 ton, dan bunga sedap malam dengan luas 41.500 Ha 

menghasilkan 2.265.500 ton. 

Selain hasil pertanian, Kabupaten Semarang juga menghasilkan produksi dari 

tanaman holtikultura dengan jumlah produksi  dan luas panen terbesar adalah 

pisang dengan luas panen 257.194 dan jumlah produksi  156.561 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

Tabel 2.13 

Potensi Pertanian 

Kabupaten Semarang 

Jenis Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Konsumsi 

(Ton) 

Padi Sawah 31.938 123.974 66.635 

Padi Ladang 1 2.988 - 

Jagung 12.368 64.849 13.108 

Kacang Kedelai 117 159 8.416 

Kacang Tanah 1.866 2.336 2.668 

Ubi Kayu 1.505 34.042 44.699 

Ubi Jalar 1.015 23.856 5.081 

Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Semarang, 2015 
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Tabel 2.14 

Potensi Hortikultura 

Kabupaten Semarang 

Jenis Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi 

Mangga 42.451 18.807 

Jeruk siam/keprok 8.373 6.436 

Pepaya 18.448 6.588 

Pisang 257.194 156.561 

Nanas 481 24 

Durian 89.047 80.985 

Manggis 1.293 750 

Alpukat 44.584 59.972 

Jambu Biji 14.407 4.075 

Jambu Air 319 105 

Nangka/Cempedak 19.316 14.808 

Salak 67.894 6.174 

Rambutan 117.246 61.612 

Sawo 1.676 1.535 

Sirsak 10.500 2.201 

Sukun 5.255 3.689 

Melinjo 38.339 9.744 

Bawang Merah 21 2.164 

Kentang 155 37.870 

Kubis 572 15.308 

Cabai 992 12.513,5 

Petsai/Sawi 922 16.693,8 

Wortel 375 8.293,5 

Daun Bawang 980 105.5459 

Kembang Kol 235 31.014 

Cabai rawit 527 12.716 

Tomat 396 102.147 

Buncis 227 51.416 

Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Semarang, 2015 
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2.8 Gambaran Umum Desa Timpik 

2.8.1 Geografis Desa Timpik 

Berdasarkan letak wilayahnya, Desa Timpik ini terletak di bagian sebelah selatan 

dari ibu kota Kabupaten Semarang. Desa Timpik merupakan salah satu desa di 

kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang dimana letaknya cukup jauh dari 

pusat ibu kota kabupaten. Jarak tempuh Desa Timpik ke ibu kota kecamatan 4,40 

km, dan ke ibu kota/kabupaten 50 km. 

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Susukan 

Sumber : Data Pemerintah Desa Timpik Tahun 2012 
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Desa Timpik berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara  : Desa Susukan, Desa Ketapang 

 Sebelah Selatan  : Desa Badran & Kecamatan Kaliwungu 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Tengaran 

 Sebelah Timur  : Desa Tawang 

Desa Timpik sendiri memiliki luas 728,57 Ha dan merupakan Desa 

dengan luas wilayah terluas di Kecamatan Susukan. Dengan ketinggian daerah 

620m dari permukaan laut. Rata-rata urah hujan pertahun mencapai 175-250 mm 

dengan keadaan suhu rata-rata 19-32 
0
C. Sebagian besar penggunaan lahan di 

Desa Timpik didominasi oleh sawah dan permukiman.  Untuk sumber 

penggunaan air bersih, sebagian besar masyarakat Desa Timpik menggunakan 

sumur pompa. Kondisi topografi di Desa Timpik sebagian besar merupakan 

dataran, yakni sebesar 81% dan sisanya berupa perbukitan. Lahan yang tersedia di 

Desa Timpik ini terbagi untuk berbagai macam penggunaan, dapat dikelompokkan 

yang dipakai untuk fasilitas umum, wilayah pemukiman, lahan pertanian, serta 

kegiatan ekonomi dan lain-lain. Secara administratif wilayah Desa Timpik terdiri 

dari  49 RT, dan 19 RW,  serta 13 dusun. 
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2.8.2 Pemanfaatan Lahan  

 Luas Desa Timpik 728,57 Ha yang peruntukkannya di dominasi oleh 

lahan sawah yaitu seluas 410,21 Ha. 

 Peruntukkan berikutnya adalah berupa lahan pertanian bukan 

sawah seperti tegal, ladang, perkebunan, hutan rakyat, tambak dan 

kolam yang seluas 204,69 Ha. 

 Peruntukan lahan paling rendah adalah untuk lahan bukan pertanian 

seperti pekarangan atau bangunan, jalan, sungai dan kuburan yaitu 

seluas 113,67 Ha.   

Grafik 2.3 

Sumber : Dokumen Resmi Desa Timpik  tahun 2015 
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2.8.3 Profil Kondisi Lingkungan Fisik Wilayah Dan Kerawanan Terhadap 

Bencana Alam 

 Kondisi lingkungan Desa Timpik secara umum dalam keadaan baik, 

tetapi beberapa permasalahan lingkungan belum bisa diselesaikan, 

permasalahan lingkungan tersebut diantaranya:, 

 Penumpukan sampah di saluran sungai serta kurang terjaganya 

kebersihan lingkungan sungai, 

 Jalan desa di beberapa wilayah dalam keadaan yang cukup baik 

(harus ditingkatkan lagi perawatan jalan yang sudah mulai rusak). 

 Sumber mata air bersih yang masih kurang merata persebaran nya 

bagi penduduk 

2.8.4 Kependudukan dan Sosial Ekonomi 

2.8.4.1 Penduduk dan Angkatan Kerja 

Penduduk Desa Timpik berjumlah  4.374 Jiwa dengan perbandingan 

jumlah  2.148 jiwa untuk penduduk laki-laki  dan  2.226 jiwa  untuk perempuan 

dengan ttal rumah tangga yuang ada sebanyak 1594 Kepala keluarga (KK) dengan  

komposisi penduduk dikelmpokkan atas dasar umur dan jenis kelamin sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.15 

Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok Umur 

( Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

0-4  153 164 317 

5-9  158 160  318 

10-14  177 177  354 

15-19   138 126  264 

20-24  113 122  235 

25 -29 146 171  317 

30-34 167 152 319 

35-39 146 148  294 

5440-44 160 156  316 

45-49 163 172  335 

50-54 179 179  358 

55-59 127 125  252 

60-64 99 106  205 

65-69 73 80  153 

70-74 69 89  158 

75+ 80 99  179 

Sumber : Data Pemerintah Desa Timpik 2015 
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Tabel 2.16 

Jumlah Penduduk Awal, Tengah, dan Akhir Tahun 2015 

Keterangan 

Jumlah 

Penduduk  

 Awal Tahun 4 377 jiwa 

Pertengahan Tahun 4 384 jiwa 

Akhir Tahun 4 374 jiwa 

Persentase Pertumbuhan -0,07 

Sumber : Kecamatan Susukan dalam Angka 2016 
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2.8.4.2 Komposisi Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan Penduduk 

Komposisi penduduk Desa Timpik menurut mata pencaharian 

berdasarkan data statistik monografi desa tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.17 

Komposisi Penduduk Desa Timpik Menurut Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

(Orang) 

1 Tanaman Pangan 1801 

2 Holtikultura 40 

3 Peternakan 17 

4 Perkebunan 6 

5 Kehutanan 1 

6 Pertambangan & Penggalian 1 

7 Industri 220 

8 Listrik & Gas 5 

9 Konstruksi 41 

     10 Perdagangan 309 

     11 Hotel & Rumah Makan 27 

     12 Transportasi 22 

     13 Informasi & Komunikasi 1 

     14 Keuangan & Asuransi 8 

     15 Jasa Pendidikan 34 

     16 Jasa Kesehatan 5 

     17 Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan, 

& Perorangan 

61 

     18 Lainnya 1 

     19 Total 2643 

Sumber : Data Pemerintah Desa Timpik Tahun 2015 
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Tabel 2.18 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Timpik 

NO Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

(orang) 

1 Tidak/Belum Tamat SD 736 

2 Tamat SD 1754 

3 Tamat SLTP 524 

4 Tamat SLTA 373 

5 Tamat SMK 34 

6 Tamat D I/ D II 26 

7 Tamat D III 16 

8 Tamat D IV/ S1 37 

9 Tamat S2/S3 2 

10 Total 3502 

Sumber : Data Pemerintah Desa Timpik Tahun 2015  
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2.8.5 Organisasi Air Minum dan Sanitasi Desa Timpik 

2.8.5.1 BP SPAMS Desa Timpik 

Dalam pembangunan sarana untuk pemenuhan air  inum dan sanitasi 

wajib memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara menyediakan  biaya operasi 

dan biaya pemeliharaan yang harus realistis  agar  nantinya tercipta efektivitas dan  

pelayanan yang  berkelanjutan. Perasionalisasi dan juga pemeliharaan dari sarana  

air minum dan sanitasi ini harus terorganisir dengan baik dan administrasinya 

harus ditunjang dengan baik untuk mencipatakan pelayanan yang berkelanjutan. 

Untuk pengelolaan nantinya akan diserahkan kepada suatu organisasi yang 

nantinya bertugas  mewakili masyarakat yang dinamakan Badan  Pengelola 

Sarana Penyediaan  Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). Pada proses 

pembentukan BPSPAMS yang melalui musyawarah, sepenuhnya difasilitasi oleh 

Kelompk Keswadayaan Masyarakat dan setelah terbentuk nantinya akan 

ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah. 

Untuk pembentukan BPSPAMS  sendiri dimulai dari tahap perencanaan 

agar bisa terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  sampai pengoperasian dan 

pemeliharaan, sehingga BPSPAMS bisa lebih baik dalam memahami program dan 

mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam desain program 

dengan melihat dari pertimbangan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan 

setelah nanti program tersebut dijalankan. BPSPAMS adalah satu unit yang 

memiliki kewenangan untukmelakukan pengaturan dan pengelolaan secara 

internal namun masih berada dalam koordinasi dengan Pemerintah 

Desa/Kelurahan. Susunan Organisasi  BPSPAMS  terdiri dari : 
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BP SPAMS dipimpin oleh seorang  ketua yang didampingi oleh penasihat dan 

pengawas dari pihak BPD, Pemdes, dan KKM. Dimana seorang ketua ini 

membawahi  

1. Sekretaris dan Bendahara 

2. Seksi Teknik Air Minum, Seksi Sanitasi dan Kesehatan, Seksi Lainnya 

(sesuai kebutuhan) 

3. KPS (Kelompok Pengguna Sarana) 

Dalam perihal kepengurusan BPSPAMS mengacu pada ketentuan seperti 

berikut : 

1. pengawasan dan penasihat BPSPAMS diselenggarakan melalui Badan 

Penasihat dan Pengawas yang memiliki fungsi pengawasan terhadap 

berjalan nya rogram-program yang dilaksanakan oleh BPSPAMS sesuai 

dengan AD/ART. Anggota dari Badan pengawas dan Penasihat ini terdiri 

dari Kepala Desa, Ketua BPD, dan Koordinator KKM. 

2. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BPSPAMS akan 

diputuskan dalam musyawarah warga yang menjadi pengguna program 

dan Badan pengawas tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi. 

3.  Penanggungjawab dari pelakansaan prgram ini adalah Kepala Desa/ 

Lurah sebagai Kepala Pemerintahan setempat.  

4.  Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, 

dan lainnya) memberikan pembinaan kepada  BPSPAMS  dengan/atau 

tanpa permintaan dari BPSPAMS. 
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- Peran, Fungsi dan Tugas BPSPAMS Desa Timpik 

BPSPAMS dalam kerangka pembangunan masyarakat desa Timpik memiliki 

peran sebagai wadah aspirasi dan motivator dan penggerak komponen-komponen 

masyarakat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat. 

a. Tugas BPSPAMS adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pelaksana atas anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga 

yang sebelumnya sudah disepakati dan ditetapkan dalam rapat anggota. 

2. Melakukan pengelolaan keuangan serta administrasi pemasukan yang 

berasal dari iuran warga pengguna manfaat sarana air minum dan sanitasi 

atau danan dari APBD Kabupaten dan dana yang tidak mengikat. 

3. Membuat laporan pelaksanaan serta laporan pertanggungjawaban secara 

berkala dan juga menyelenggarakan rapat anggota dan juga rapat pengurus 

secara berkala dan rutin. 

4. Melaksanankan pengelolaan terhadap air yang sesuai dengan kesepakatan 

dengan masyarakat 

5. Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat. 

6. Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana. 

7. Menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan. 

8. Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi. 

9. Mengorganisasi kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di masyarakat dan sekolah), kegiatan 

kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan 

penggunaan jamban. 
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b. Fungsi BPSPAMS Desa Timpik sebagai berikut : 

1. Memberi masukan terhadap pilihan kegiatan yang sudah direnanakan. 

2. Memeberikan masukan tentang perencanaan besaran iuaran serta 

poengellaan keuangan. 

3. Melakukan pengawasan dalam kegiatan pembangunan sarana maupun 

kegiatan lain dalam RKM 

4. Pengelolaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi sesuai persetujuan 

masyarakat . 

5. Menggerakaan serta mengkoordinir masyarakat dalam pemeliharaan dan 

perbaikan dengan skala yang besar. 

6. Mengorganisasi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sumber 

daya air. 

7. Mewujudkan segala kegiatan yang telah tertulis di dalam Rencana Kerja 

Masyarakat yang berkaitan dengan tahap Pasca konstruksi dan PJM Pro-

Aksi. 

8. Menentukan besaran iuran untuk pemanfaatan sumber daya air yang 

nantinya digunakan untuk biaya pemeliharaan yang dimusyawarahkan 

dengan warga. 

9. Mengupayakan cara untuk pengembangan sarana dan peningkatan 

pendanaan. 

10. Membantu dalam kegiatan peningkatan praktik hidup bersih dan sehat di 

lingkungan masyarakat dan sekolah. 

11. Mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak lain.  
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2.8.5.2 Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Tirto Mulyo Desa 

Timpik 

Kelompok Keswadayaan Masyarakat  bukanlah lembaga yang dibentuk 

sebagai lembaga pelengkap pemerintah mengikuti peraturan perundang-undangan 

maupun peraturan pemerintah, tetapi KKM ini lebih dari itu dimana 

pembentukannya serta pengelolaan diprakarsai dan ditentukan oleh masyarakat. 

Sumber dari kewenangan/kekuasaan berasal dari msayarakat. KKM harus bisa 

diterima di masyarakat, dapat berfungsi dengan baik serta mengakar pada seluruh 

lapisan masayarakat yang ada . namun apabila masayarakat sebelumnya telah 

memiliki lembaga yang kriteria dan fungsinya sama seperti KKm, maka 

pembentukan KKm ini tidak harus dilakukan. KKM ini dapat pula membentuk 

yang namanya unit pelkasana dan juga satuan pelaksana sebab menginat KKm 

adalah lembaga eksekutif dimana memiliki kewenangan sebagai pengendalai 

prgram bukan sebagai implementor.  

Ada beberapa hal yang kiranya harus diperhatikan tentang keanggotaan KKM ini. 

a.  Anggtoa KKM ini dipilih langsung oleh masyarakat tanpa ada rahasia, 

pencalonan maupun kampanye terlebih dahaulu. 

b.  Seluruh warga masayarakat yang telah dewasa dan memenuhi kriteria dapat 

dipilih menjadi anggta KKM, kecuali elemen perangkat desa karena tidak bleh 

merangkap jabatan. 

c.  Seorang anggota KKM haruslah dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil, ikhlas. 

Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria 
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lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia 

merupakan nilai tambah. 

d.  haruslah berjumlah ganjil dengan 5 ampai dengan 9 anggota. 

Dalam program PAMSIMAS untuk tugas pokok serta fungsi dari KKM dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Tugas Pokok:  

1. Bertanggungjawab atas perumusan serta penetapan kebijakan yang bersifat 

demokratis dan partisipatif agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Termasuk dalam peningkatan kesejahteraan dalam penggunaan dana 

BLM PAMSIMAS 

2. Menjadi koordinator dalam pengorganisasian warga untuk bersama 

merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana program peningkatan 

kesejahteraan masyarakat tahunan.  Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa 

masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penyediaan  layanan 

air minum dan sanitasi, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan 

diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah  desa/kelurahan, 

kecamatan dan kabupaten/kota. 

3. Sebagai kordinator dalam berjalannya pengellaan program yang diterima 

masyarakat, dan pelaksanaan program yang sudah dijalankan leh unit pelaksana 

maupun satuan pelaksana berbagai program sektoral. 

4. Menjamin terlaksananya proses pembangunan yang bersifat parisipatif mulai 

dari penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, 
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perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga 

monitoring dan evaluasi.  

5. Menciptakan sistem transaparansi serta akuntabilitas yang ditujukan unutk 

masayarakat maupun pihak mlainn diluar masyarakat melalui berbagai media 

seperti:  papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan,  serta rapat  

dan laporan pertanggungjawaban secara terbuka. 

6. Melaksanakan Pengawasan, monitor, serta pemberian masukan dalam berbagai 

kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun pembangunan 

desa/kelurahan pada umumnya. 

7. Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang 

telah diambil leh KKm termasuk juga dalam penggunaan dana-dana bantuan 

program pemberdayaan yang diterima. 

8. Selalu menjamin terlaksananya peran serta dari berbagai unsur masayarakat, 

terutama arga kurang mampu dan peran perempuan di daerah tersebut, dengan 

proses yang adil dan demokratis.  

9. Menjamin akan tersedianya akses yang luas serta kesempatan bagi arga untuk 

melakukan kontrol terhadap segala kegiatan, kebijakan yang dilakukan oleh 

KKM.  

10. Sebagai pengawal dalam penerapan nilai dalam setiap keputusan yang dibuat 

prgram PAMSIMAS juga pembangunan lain di kelurahan/desa masing-masing. 
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b. Fungsi dari KKM :  

1. Aktor  yang menggerakan serta memicu munculnya nilai kemanusiaan, 

kemasayarakatan dan demokrasi dalam kehidupan nyata dalam 

masyarakat.  

2. Menggerakan proses dari pembangunan aturan (kode etik, kode tata laku, 

dsb). 

3.  Sebagai penggerak dalam pengambilan keputusan yang adil serta 

demokratis.  

4. Mengendalikan aspek sosial dalam proses pembangunan. 

5. Sebagai mediator dalam aspirasi dan aspirasi masyarakat.  

6. Tempat berbagi info dan komunikasi antara warga  

7. Pelaksana advokasi dan pengintegrasian kebutuhan prgram di masyarakat 

akan program maupun kebijakan dari pemerintah setempat. 

8.  Sebagai mitra pihak pemerintah desa/kelurahan untuk aspek sarana 

penyediaan air minum serta sanitasi bagi warga  

 

2.8.5.3 Kader Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, 

Kader  Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa atau kelurahan 

yang mempunyai wawasan, kemauan, dan kemampuan dalam menggerakkanarga 

untuk ikut berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 

yang partisipatif. Guna keperluan perencanaan dan pelaksanaan dari prgram, 

Pamsimas mengacu kepada permendagri tersebut  dalam mempersiapkan  Kader 
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Pemberdayaan Masyarakat bidang AMPL  (Kader AMPL)  desa/kelurahan  yang 

merupakan  anggota masyarakat desa/kelurahan yang  mempunyai wawasan, 

kemauan,  dan kemampuan untuk mendorong agar masyarakat berpartisipasi 

dalam pemberdayaan dan pembangunan yang partisipatif  khusus untuk bidang air 

minum dan penyehatan lingkungan. 

Pembentukan Kader AMPL ini berdasrkan dari keputusan Kepala 

Desa/Lurah.. Jumlah Kader AMPL di dalam suatu desa/kelurahan minimal  1 

(satu) orang, dan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari warga.  

Langkah-langakah dalam pembentukan Kader AMPL oleh Pemerintah Desa 

adalah sebagai berikut: 

1. adanya kesepakatan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon kader. 

2.  Membentuk Tim Seleksi Kader AMPL yang  beranggotakan  antara 3-5 orang,  

yang minimal terdiri dari  1 (satu) orang dari aparat desa (Kaur Pembangunan) 

dan 2 (dua) orang dari anggota masyarakat. 

3.  Dari tim seleksi tersebut mlakukan identifikasi calon yang potensial  dari 

anggota masyarakat  sesuai dengan kriteria.  

4.  Pelaksanaan seleksi dalam tahap administrasi dan wawancara. 

5.  Tim Seleksi melaporkan/menyampaikan nama  calon kader yang dinyatakan 

lulus, untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah. 
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Tugas dari Kader AMPL adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan data tentang pencapaian kinerja AMPL kepada Pemerintah 

Desa/Kelurahan. 

2.  Melaksanakan tugas sebagai penyedia segala fasilitas dalam sinkronisasi PJM 

ProAKSI dan RPJM/RKP Desa bersama dengan KKM. 

3. Membantu kinerja aparat pemerintah desa dalam mengawal prioritas AMPL 

Desa di dalam forum perencanaan pembangunan desa atau yang lebih tinggi. 

4.  membantu pihak pemerintah desa untuk menyusun laporan rutin 3 bulanan 

atau tahun terkait perihal kinerja SPAMS dan BPSPAMS. 

Kader AMPL memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut: 

1. Fasilitasi, fungsi untuk membuat sesuatu berjalan dengan baik dan dilakukan 

dengan kesadaran penuh. 

2. Proses mediasi, yaitu menjembatani  para  pihak untuk dapat bekerjasama  

dengan saling menguatkan satu sama lain. 

3.  Advokasi,  dimana kader AMPL harus bisa mengajak masyarakat untuk 

memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat untuk berubah lebih baik. 

Ketiga fungsi tersebut dalam prakteknya berbaur, misalnya pada saat 

mediasi juga akan terjadi proses fasilitasi ketika beberapa pihak bertemu dan 

advokasi ketika ada hal-hal yang masih perlu disepahamkan.  
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2.8.5.4 Pemerintah Desa    

Dalam terlaksananya prgram PAMSIMAS yang ada di Desa, Pemerintah 

Desa memiliki peran untuk melakukan beberapa kegiatan mulai dari sosialisasi, 

fasilitasi, mediasi dan koordinasi agar program tersebut dalam berjalan seara lanar 

di wilayah mereka. 

Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, bertugas untuk : 

1. Menjamin terpenuhinya fasilitas dalam sosialisasi program di Desa dan 

memfasilitasi berjalannya musyawarah tingkat Desa serta turut 

menandatangani daftar hadir sosialisasi di tingkat Desa dalam kapasitas 

mengetahui. 

2. Memfasilitasi kegiatan musyawarah desa dan menandatangi Buku Agenda 

hasil musyawarah desa, dalam kapasitas mengetahui. 

3. Menandatangani proposal Desa yang sebelumnya telah ditetapkan leh 

masyarakat dalam kapasitas mengetahui kemudian mengirimkan nya 

kepada pihak panitia kemitraan. 

4. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pembetukan BPSPAMS dengan 

menetapkan anggota yang telah dipilih masayarakat dan menandatangani 

hasilnya dari kegiatan forum tersebut. 

5. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak 

lanjut dari hasil musyawarah desa. 

6. Ikut mengetahui hasil dari proses perencanaan dan hasil dari pelaksanaan 

kegiatan PAMSIMAS yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa. 
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7. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang 

dibuat oleh ketua BPSPAMS dalam kapasitas mengetahui. 

8. Memfasilitasi BPSPAMS dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan dan 

pengelolaan hasil infrastruktur terbangun di desa. 

9. Memfasilitasi serah terima pengelolaan aset PAMSIMAS kepada Badan 

Pengelola. 

10. Membantu dalam pemantauan penanganan dan menindak segala keluhan 

yang diterima.
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Data Pemerintah Desa Timpik 2015 


