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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Kondisi umum Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

2.1.1 Kondisi Geografis 

Letak dan Luas wilayah Desa Tuwel  merupakan salah satu dari 17 desa di 

swilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Desa tuwel merupakan pusat 

kecamatan, dan terletak 27 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Bojong 

memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan 

tinggi mencapai antara 500-1103 di atas permukaan laut, dan relative berbukit-

bukit. 

Gambar 2.1 Gambar Desa Tuwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Google, 2017 
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Gambar 2.2 Peta Desa Tuwel berdasarkan citra satelit udara 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google, 2017 

Tuwel mempunyai luas wilayah seluas 557.600 Ha, jika terdiri dari 

333930 ha merupakan lahan sawah, sementara bukanlahan sawah terdiri dari 

223670 hektar. Dari Luas lahan sawah tersebut 272900 hektar diantaranya 

merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan 61030 hektar sawah berpengairan 

sederhana.luas wilayah tersebut terdiri dari berbagai macam pembagian tanah 

yaitu tanah sawah dengan luas 365 Ha, Tegalan 68.016 Ha, Pekarangan 66.607 

Ha, Permukiman 46.045, Lain-lain 12.026 Ha Batas wilayah desa Tuwel adalah 

sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bojong 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Guci  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Rembul 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sokasari 
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Gambar 2.3 Peta Desa Tuwel 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kaur Pemerintahan Desa Tuwel, 2017 

 

Iklim Desa Tuwel sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dimusim kemarau suhu 27ocelsius 

sampai dengan 35ocelsius. hari hujan 215 atau lebih kering dari tahun 2015, 

(dengan 4103 mm dan 240 hari hujan), namun curah hujan pada tahun 2016 

sebesar 2.103 mm dengan hari hujan 215 atau lebih kering dari tahun 2015, 

(dengan 4103 mm dan 240 hari hujan), sedangkan kelembaban udara tahun 2016 

sekitar 0,85 % Curah hujan di Desa Tuwel 2.200 s/d 2.700 mm, dengan jumlah 

bulan hujan mencapai 5 bulan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam yang ada di Desa Tuwel.  

2.1.2 Pemerintahan 

Terdapat sebanyak 7 perdukuhan, 8 RW dan 31 RT di Desa Tuwel, dan 

sudah diklasifikasikan sebagai  desa Swasembada dengan jumlah hansip sebanyak 

40 orang dengan jenis kelamin semua laki-laki yang tersebar di 7 perdukuhan. 
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Secara umum struktur pemerintahan di desa Tuwel sudah memadai, semua 

perangkat desa Tuwel merupakan lulusan SMA keatas. Adapun pembangunan 

yang ada didukung oleh kualitas dari sumber daya manusianya, dimana 

pendidikan perangkat desanya cukup memadai. 

Tabel 2.1  Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Tuwel 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

Perangkat desa Tuwel sendiri terdiri atas 15 aparat desa, dengan 8 unit 

kerja, dimana kualitas perangkat desa tergolong sudah mulai memadai di lihat dari 

tingkat pendidikanmpuh formal yang dit. Dari 8 orang yang bertanggung jawab 

dengan setiap unit kerja, sebesar 4 orang atau 50% merupapakan lulusan SMA, 

37,5% merupakan lulusan sarjana,dan sisanya 12,5% atau hanya ssatu orang yang 

merupakan lulusan diploma. klasifikasi desa Swasembada dengan jumlah hansip 

sebanyak 40 orang dengan jenis kelamin semua laki-laki yang tersebar di 7 

perdukuhan. Seperti halnya di desa di Kecamatan Bojong, Desa Tuwel memiliki 

LKMD, dengan kualitas yang paling tinggi di kecamatan Bojong yaitu 80%.  

 

SMA
50%Sarjana

37%

Diploma
13%

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Aparatur 

Pemerintah Desa Tuwel
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Gambar 2.4 Bagan Pemerintahan Desa Tuwel Kabupaten Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Tegal No. 75 Tahun 2016 

 

2.1.3 Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

2.1.3.1 Kependudukan 

Penduduk di Desa Tuwel pada, September 2017 tercatat 10.569 jiwa, 

dengan laju pertumbuhan sebesar 0,14. Kepadatan penduduk di Desa Tuwel 

terdapat 1,894 jiwa per km2 Rata-rata anggota rumah tangga adalah 3,7 orang per 

rumah tangga dengan jumlah total ada 2.875 rumah tangga di Desa Tuwel, yang 
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merupakan jumlah rumah tangga terbanyak di kecamatan Bojong, Kabupaten 

Tegal. 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Tuwel per September 2017 

No.  Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Persentasi 

1.  Laki-laki 5.383 51% 

2.  Perempuan 5.186 49% 

Jumlah 10.569 100% 

Sumber : Kaur Pemerintahan Desa Tuwel, 2017 

 

2.1.3.2 Ketenagakerjaan 

Komposisi tenaga kerja terdiri dari usia non-produktif yaitu 0-6 tahun 

sebesar 1.116 orang. Selanjutnya, penduduk usia 7 – 18 tahun yang masih sekolah 

yaitu 2,107 orang. Sedangkan, untuk usia produktif yaitu 18 – 56 tahun yaitu 

6.281 orang. Namun, jumlah ini terdiri dari penduduk yang telah bekerja, dan 

belum/ tidak bekerja. Penduduk usia produktif yang belum/ tidak pekerja biasanya 

dikarenakan pendidikan, pilihan hidup untuk menjadi ibu rumah tangga 

khususnya bagi perempuan dan beberapa alasan tertentu. 

Sebagai kawasan perdesaan, penduduk Desa Tuwel didominasi bekerja di 

sektor pertanian, disusul sektor industri pengolahan, yaitu berjumlah 53 orang, 

serta Jasa kemasyarakatan sosial budaya berjumlah 44 orang. Sedangkan sektor 

selain di atas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial hanya 10 orang, lembaga 

keuangan sebanyak 1 orang, konstruksi sebesar 1 orang, Sektor Penyediaan 

Akomodasi makanan dan minuman menyerap 39 tenaga kerja dari seluruh tenaga 

kerja yang ada. Sementara sektor pertambangan/penggalian mempekerjakan 89 

tenaga kerja, sektor tansportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 26 tenaga 
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kerja dan sektor pendidikan mempekerjakan tenaga kerja  sebanyak 135 tenaga 

kerja. Sedangkan sejumlah 17 tenaga kerja berkecimpung di sektor jasa real 

estate, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Tabel 2.3 Tabel Banyaknya Tenaga kerja menurut Lapangan 

Usaha 

Lapangan Usaha Jml Tenaga  Jumlah Tenaga 

Pertanian  2423 

Industri Pengolahan  53 

Jasa Kemasyarakatan sosial dan 

budaya 

44 

Jasa Kesehatan Sosial 10 

Jasa Lembaga Keuangan 1 

Penyediaan makan dan minuman 39 

pertambangan/penggalian  89 

transportasi, pergudangan, dan 

komunikasi  

26 

jasa pendidikan,  135 

real estate, persewaan dan jasa 

perusahaan 

17 

Jumlah 2727 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

2.1.4 Sosial 

2.1.4.1 Pendidikan 

Fasilitas pendidikan di Desa Tuwel relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan 

madrasah berdiri tersebar di wilayah desa. Selain pendidikan negeri, di kecamatan 

ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta. 

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah sekolah Taman Kanak Kanak 

adalah 2 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 3 unit SD negeri. Untuk tingkat 

sekolah menengah masing-masing SMP negeri 1 unit, SMA Negeri 1 unit. 

Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Desa Tuwel. 
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Desa Tuwel tidak memiliki madrasah Raudlatul Athfal. Jumlah siswa untuk 

tahun ajaran 2016/2017, yaitu siswa TK tercatat 41 siswa, sedangkan siswa SD 

total 318 siswa. Adapun siswa SMP pada tahun 2016 sebanyak 917 siswa dan 

tingkat SMA/SMK sebanyak 742 siswa. Selain itu terdapat sekolah pendidikan 

Islam, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 3 unit MI di Desa Tuwel. Untuk 

tingkat sekolah menengah Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 1 unit. Jumlah 

siswa yang belajar di MI 638 siswa. Adapun siswa MTs 1.125 siswa. 

Tabel 2..4  Penduduk Usia Sekolah menurut Desa/Kelurahan dan Kelompok 

Umur di Desa Tuwel, 2016 

No.  Usia Jumlah penduduk 

1.  7 -12 877 

2.  13-15 487 

3.  16-18 469 

4.  19-24 819 

Jumlah 2652 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

Tabel 2.5 Jumlah sekolah, siswa serta tenaga pendidik di Desa Tuwel 

No.  Jenjang 

sekolah 

Negeri Swasta Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Tenaga 

Pengajar 

1.  TK - 2 41 6 

2.  SD 3 - 318 33 

3.  SMP 1 - 917 40 

4.  SMA 1 - 742 33 

5.  RA - - - - 

6.  MI - 1 638 31 

7.  Mts - 1 1.125 23 

8.  MA -  - - 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

Selain adanya lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah 

maupun swasta, terdapat sejumlah lembaga pendidikan informal, seperti lembaga 

pendidikan infomal berbasis keagamaan yaitu, pondok pesantren. Jika 

dibandingkan dengan desa-desa lain di Desa Bojong. Desa Tuwel, merupakan 
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desa dengan jumlah pondok pesantren terbanyak yaitu 3 lembaga, dengan total 

pelajar atau santri berjumlah 470 santri, selain menempuh pendidikan informal 

banyak dari santri tersebut yang juga mengenyam pendidikan formal. Selain 

lembaga pendidikan non-formal beberbasi keagamaan, terdapat juga lembaga non 

formal yang berbasis ketrampilan. Setidaknya, ada 4 lembaga pendidikan non-

formal berbasis ketrampilan di Desa Tuwel. Keseluruhan lembaga pendidikan 

tersebut merupakan kepemilikan pribadi, dima dua diantaranya merupakan 

lembaga pendidikan ketrampilan komputer, dengan total jumlah siswa kedua 

lembaga yaitu 20 siswa. Selain itu, juga terdapat lembaga pendidikan pelatihan 

menjahit hanya satu buah, dengan siswa ssejumlah 7 siswa, dan lembaga 

pendidikan pelatihan bahasa dengan sejumlah siswa 10 siswa. 

2.1.4.2 Kesehatan 

Fasilitas kesehatan di Desa Tuwel kurang memadai. Hal ini karena 

minimnya fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Tuwel, belum ada puskesmas 

pembantu di Desa Tuwel, sehingga apabila ada warga sakit yang perlu 

penanganan ekstra harus dirujuk ke puskesmas terdekat yang jaraknya. Puskesmas 

terdekat dari Desa Tuwel, yaitu puskesmas Kecamatan Bumijawa, yang jaraknya 

kurang lebih 4 km dari Desa Tuwel, atau yang rumah sakit terdekat dari Desa 

Tuwel jaraknya kurang lebih 27 km. Namun, ada tenaga kesehatan yang membuka 

praktek di Desa tuwel setidaknya ada 2 dokter dan 2 bidan. Salah satu usaha 

fasilitasi kesehatan oleh pemerintah, yaitu polindes. Namun kegiatan polindes 

hanya diadakan pada hari Rabu dan Sabtu di Balai Desa. 

 



 
 

54 
 

2.1.4.3 Keluarga Berencana 

Program KB di Desa Tuwel cukup berjalan baik akseptor aktif yang 

menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu 258 orang, sementara 

pengguna akseptor baru berdasarkan data tahun 2016 adalah 261 orang. 

Sementara itu jika dilihat dari tingkat kemandirian akseptor KB sebanyak 910 

telah mandiri sedangkan 275 lainnya masih memanfaatkan jalur pemerintah. 

Adapun jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan saat ini adalah pil KB. 

 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

Dalam menentukan kesejahteraan keluarga, dilakukan menggunakan 

indikator yang telah ditentukan oleh BKKBN. Pentahapan keluarga sejahtera 

sendiri dibagi dalam 5 kelompok, yaitu Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS), 

Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga 

Sejahtera III plus.  Rumah tangga Desa Tuwel  tergolong dalam tahapan Keluarga 

Sejahtera III, yaitu sebesar 1157 KK, atau sebesar 47%., meskipun jumlah 

tersebut merupakan prosentasi terbesar. Namun angkanya belum mencapai 

setangah rumah tangga, hal ini berarti rumah tangga di belum sepenuhnya rumah 

tangga Desa Tuwel sudah terpenuhi bukan hanya kebutuhan dasar, namun 

kebutuhan psikologi dan kebutuhan pengembangan. Namun, tidak dapat 

Keluarga Pra 
Sejahtera

30%

Keluarga 
Sejahtera I

15%

Keluarga 
Sejahtera II

8%

Keluarga 
Sejahtera III

47%

Keluarga 
Sejahtera III 

Plus
0%

Tabel 2.6 Pentahapan Keluarga Sejahtera Desa 
Tuwel tahun 2015
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dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga, yang masuk dalam kategori Keluarga 

Pra Sejahtera masih cukup banyak, yaitu sebesar 746 KK, atau 30%. 

2.1.4.4 Agama 

Berdasarkan, data BPS pada tahun 2017, disebutkan bahwa penduduk 

Desa Tuwel secara keseluruhan beraga Islam. Aktivitas keagamaan di Desa Tuwel 

dapat dikatakan aktif bila dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah 

kecamatan Bojong. Sebagian besar penduduk desa Tuwel menganut faham 

Ahlusunnah wal Jamaah. Bahkan,  Desa Tuwel menjadi pusat kegiatan 

pendidikan keagamaan di Kecamatan Bojong. Di Desa Bojong, terdapat tiga 

pondok pesantren, yaitu lembaga pendidikan non formal untuk menempuh 

pendidikan agama Islam, jumlah tersebut merupakan terbanyak di Kecamatan 

Bojong, begitupula dengan jumlah santri atau pelajar yang menuntut ilmu di 

pondok pesantren juga merupakan yang terbanyak yaitu sebesar 3 tempat. Selain, 

itu jumlah pemuka agama Islam di Desa Tuwel juga merupakan terbanyak jika 

dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Bojong. Menurut data BPS pada 

tahun 2016, Desa Tuwel tercatat memiliki  31 ustadz, yaitu pemuka agama dalam 

Islam, serta 5 kyai. Dalam tingkatan pemuka agama Islam, kyai menempati posisi 

teratas, karena dianggap memiliki kemampuan agama yang paling baik. 

Kehidupan agama yang kental di Desa Tuwel, terbukti dengan aktifnya 

keikutsertaan warga dalam organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama, 

mengingat organisasi ini berbasiskan ideologi yang sama dengan sebagian besar 

warganya. Bahkan, keaktifan warga dalam organisasi keagaan lebih besar 

daripada pada sejumlah organisasi binaan pemerintah. 
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2.1.4.5 Perumahan dan Infrastruktur Jalan 

Desa Tuwel merupakan dengan letak agak jauh dari perkotaan, sehingga 

tidak mengherankan kondisi perumahannya cukup memprihatinkan, dikarenakan 

kemampuan masyarakatnya ditambah transportasi yang cukup jauh dari segala 

kebutuhan bangunan. Dari sebanyak 1797 rumah yang terdata pada tahun 2016 di 

Desa Tuwel. Perumahan di Desa Tuwel terbagi dalam tiga tipe, yaitu tipe A, B, 

dan C. Tipe A adalah Tipe perumahan yang permanen yaitu dengan dinding 

tembok, lantai keramik dan atap genteng berjumlah sekitar 614  rumah, sedang 

tipe B adalah kondisi rumah semi permanen dimana untuk dinding setengah 

tembok setengah kayu, lantai tanah dan atap genteng berjumlah 187 rumah dan 

terakhir tipe C, yaitu tipe rumah tidak permanen dengan kualitas di bawah tipe A 

dan tipe B jumlahnya mendominasi yaitu sebanyakl 996 rumah. 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

 Mobilitas yang tinggi sangat menunjang perekonomian suatu wilayah. 

Untuk itu diperlukan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Tak terkecuali Desa Tuwel 

sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi. Data tahun 2016 menunjukkan Desa 

Tipe A, 614

Tipe B, 187

Tipe C, 996

0

500

1000

1500

Tipe A Tipe B Tipe C

Tabel 2.7 Penggolongan Tipe Rumah Masyarakat Desa 
Tuwel  
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Tuwel pada Tahun 2016 mempunyai jalan sepanjang 14 km di dalam desa yang 

terdiri dari 10,5 km berjalan aspal, 1,5 km berjalan kerikil dan 2 berjalan tanah. 

Sebesar 6 km jalan tersebut dalam kondisi baik dan 8 km dalam kondisi sedang . 

Sehingga dapat kita ketahui keadaan jalan di Desa Tuwel sudah cukup baik. 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

2.1.5 Perekonomian 

2.1.5.1 Pertanian 

Sektor pertanian di Desa Tuwel merupakan lapangan pekerjaan mayoritas 

penduduk di kecamatan ini. Dengan adanya lahan hutan yang bisa ditanami maka 

semakin luas lahan yang diusahakan penduduk di Desa Tuwel terutama untuk 

tanaman palawija yaitu tanaman jagung. Sebagian besar usaha pertanian di 

wilayah desa Tuwel adalah tanaman padi sawah Pada tahun 2017 tercatat luas 

tanam padi adalah 93 hektar dan luas panen 93 hektar dengan produksi 4.249 kw 

dan tingkat produktifitas mencapai 45,68 kw/ha . Namun, jagung menjadi hasil 

produksi terbesar adalah dengan produksi 11.647 kw. Umumnya hasil pertanian 

tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sendiri. Pada tahun 2017 tercatat luas 

tanaman jagung dengan luas tanam 127 hektar dan luas panen 127 dengan 

produksi 11.647 kw serta produktifitas 92 kw/ha. Jenis tanaman pangan lain yang 

75%

11%

14%

Tabel 2.8 Struk jalan desa 
Tuwel berdasarkan bahan 

dasar jalan 

Aspal Kerikil Tanah

Baik
65%

Sedan
g

35%

Tabel 2.9 Kondisi akses 
jalan Desa Tuwel
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ditanam di kecamatan Bojong meliputi Kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, bawang 

merah, cabe merah, dan cabe rawit . 

Tabel. 2.10 Luas Tanam, Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman 

Pangan di Desa Bojong, 2017 

No.  Jenis Tanaman 

Pangan 

Luas 

Tanam 

(ha) 

Luas 

panen 

(ha) 

Produksi 

(ha) 

Rata-rata 

produksi 

(ha) 

1.  Padi sawah  93 93 4.249 45,68 

2.  Jagung  127 127 11.647 92 

3.  Kacang tanah  4 2 50 25 

4.  Ubi kayu  37 37 8.180 221 

5.  Ubi jalar  6 6 565 94,29 

6.  Bawang merah  66 66 6666 101 

7.  Cabe merah  23 23 1495 65 

8.  Cabe rawit  21 21 1365 65 

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2017 

 

2.1.5.2 Peternakan 

Populasi ternak di Kecamatan Bojong terhitung pada tahun 2016 untuk , 

Sapi dengan jenis Sapi Potong berjumlah 188 ekor, kambing berjumlah 473 ekor. 

Rata-rata peternak dari golongan bawah dan belum terkelola dengan baik. Untuk 

ayam kampung yang dimiliki oleh rumah tangga seluruhnya berjumlah 4.823 

ekor. 

 

 

  

Sumber : Kecamatan Bojong dalam Angka, 2016 

2.1.5.3 Industri 

3% 9%

88%

Tabel 2.11 Jumlah Hewan Ternak di Desa 
Tuwel berdasarkan Jenis Hewan

Sapi Potong Kambing Ayam kampung
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Kegiatan ekonomi di Desa Tuwel merupakan salah satu pilar pertumbuhan 

ekonomi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Hal ini karena Desa Tuwel 

terletak di jalur utama menuju Objek Wisata Guci. Banyaknya Usaha Kecil dan 

menengah Kelompok Industri Makanan berjumlah 42 pengusaha. Jumlah tersebut 

merupakan jumlah industri makanan ringan terbanyak se-Kecamatan Bojong, 

sehingga Desa Tuwel merupakan sentra makanan ringan di Kecamatan Bojong, 

dimana 5 diantaranya merupakan pengrajin industri makanan tahu dan tempe dan 

lainnya merupakan jenis makanan ringan yang lain, disedangkan . Luas areal 

produksi, tenaga kerja bahan galian golongan C di Desa Tuwel tercatat 20 hektar 

di tahun 2017 dengan produksi 90,35 m3 dan tenaga kerja 132 orang. Jumlah 

tersebut merupakan yang terbanyak, mengingat luas galian c di Desa Tuwel 

merupakan terluas bila dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Bojong, 

sehingga tentunya berdampak pada jumlah produksi dan tenaga kerja. 

2.1.5.4 Perdagangan 

Sebagai daerah yang cukup jauh dari pusat ibukota kabupaten, sektor 

perdagangan di Kecamatan Bojong mempunyai fasilitas yang relatif memadai. 

Des Bojonga Tuwel menjadi salah satu pusat pergerakan ekonomi di Kecamatan 

Tuwel dengan Desa , mengundang cukup banyak lembaga keuangan seperti Bank, 

tercatat ada satu bank umum di Desa Tuwel, dan satu buah BPR bertempat di 

Desa Tuwel. Selain itu, terdapat koperasi berstatus non-KUD di Desa Tuwel 

berjumlah 4 buah. Perekonomian juga ditunjang dengan adanya pasar tradisional, 

yang diajukan sebagai salah satu BUMDes Tuwel. Beberapa toko kebutuhan 

rumah tangga skala menengah juga terdapat di Desa Tuwel. 
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2.2 Keadaan Pemberdayaan Perempuan Desa Tuwel 

2.2.1 Social Setting Desa Tuwel 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, penduduk Desa Tuwel secara 

keseliruhan beragama Islam, dimana hampir seluruhnya merupakan anggota 

Nahdlatul Ulama secara kultural. Hal ini semakin kuat dibuktikan dengan adanya 

pondok pesantren yang merupakan ciri khas metode  pendidikan yang sering 

dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama. Ritual keagamaan  seolah menjadi  bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan Desa Tuwel. Forum pertemuan 

pembangunan desa selalu diawali dengan tahlilan, yang merupakan bagian dari 

ritual keagamaan Islam-tradisionalis. 

Sehingga kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan relative lebih 

diminati, hal ini juga berpengaruh dengan forum forum rembug warga. Jika di 

kebanyakan lingkungan masyarakat bergantung pada pertemuan RT sebagai 

tempat rembug warga Desa Tuwel mengandalkan jamiyah sebagai forum rembug 

warga. Berbagai macam persoalan yang terjadi di desa nyatanya lebih lebih efektif 

daripada melalui pertemuan warga yang lebih formal. Partsisipasi warga yang 

tinggi dalam forum pembangunan warga melalui jamiyah, membuktikan bahwa 

seperti yang dikemukakan Nalbandian bahwa organisasi non-profit menjadi 

sumber kekuatan baru. Organisasi  non profit mampu mendorong kesadaran 

pembangunan yang bersifat bottom-up, sehingga pembangunan tidak lagi bersifat 

top-down dimana harus masyarakat harus selalu ditempatkan sebagi beneficiaries, 

(penerima manfaat) sedang inisiator pembangunan harus selalu menunggu 

pemerintah. 
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Desa Tuwel merupakan desa di kecamatan Bojong dengan kualitas LKMD 

tertinggi yaitu dengan nilai 80, dimana salah satu indikator LKMD adalah 

partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Angka ini mengindikasikan 

bahwa partisipasi masyarakat Desa Tuwel dalam program pembangunan, 

utamanya program pemberdayaan cukup tinggi. 

2.2.2 Kondisi dan Masalah Perempuan di Desa Tuwel 

Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, masyarakat Desa 

Tuwel berhubungan dengan NU secara kultural. Jika dalam tataran elite atas, 

tokoh perempuan NU sering terkenal dengan pemikiran gender 

mainstream,seperti Shinta Nuriyah Wahid,atau dikenal sebagai istri presiden ke-4 

RI,Abdurahman Wahid, ada juga Aisyah Hamid Badlowi yang juga adik 

Abdurahman Wahid, atau tokoh perempuan NU pada generasi yang lebih muda 

yaitu Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat 

NU, maka tidak demikian dengan perempuan NU pada tataran bawah atau tingkat 

akar rumput. Perempuan NU pada tingkat akar rumput umumnya, memiliki masih 

memegang pemikiran non-mainstream gender (Eriyanti, 2016), dimana 

menempatkan dalam keluarga, perempuan sebagai istri memiliki tanggung jawab 

mengurus rumah tangga, dan suami yang mencari nafkah. 

 Demikian, juga yang terjadi di Desa Tuwel, pada pemahaman non-

mainstream gender dimana izin suami merupakan salah satu hal yang mutlak bagi 

perempuan dalam melakukan banyak hal. Namun, nyatanya hal ini tidak 

menghalangi perempuan di Desa Tuwel untuk memiliki kesempatan berkegiatan 

di rumah. Dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Bojong, tingkat 

partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini 
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dibuktikan dengan banyaknya organisasi perempuan yang berada di Desa tuwel, 

baik organisasi non-profit maupun binaan pemerintah. 

Nilai budaya patriarki yang dipahami oleh masyarakat Desa Tuwel, 

meskipun posisi suami lebih superior dibandingkan dengan istri, namun pemikiran 

non-mainstream gender yang dimaknai adalah pemaknaan ulang relasi kekuasaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sehingga dalam pemikiran 

non-mainstream gender yang dimaknai oleh NU secar kultural adalah laki-laki 

sebagai pelindung keluarganya (Eriyanti, 2016). Hal ini terlihat, dimana belum 

ada laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Tuwel. 

Masalah yang terjadi justru terletak pada kesadaran pendidikan formal 

yang masih rendah, demikian bagi perempuan Desa Tuwel. Meskipun, angkanya 

cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, tingkat pendidikan warga Desa 

Tuwel masih rendah, hal ini dapat dilihat dimana Kecamatan Bojong menjadi satu 

dari dua kecamatan di Kabupaten Tegal dengan angka putus sekolah tertinggi di 

Kabupaten Tegal. 

Seperti yang kita ketahui, pencapaian tingkat pendidikan rendah memiliki 

korelasi positif dengan angka pernikahan dini, utamanya di daerah perdesaan 

dimana ketika seseorang perempuan telah berhenti sekolah, maka potensi 

pernikahan dini cenderung terjadi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ekonomi, 

dimana pada keluarga ekonomi rendah menikahkan anak perempuan salah satu 

cara meringkankan beban keluarga. Hal demikian juga masih terjadi di Desa 

Tuwel. Pernikahan dini masih dapat ditemui di Desa Tuwel, dimana angka 

tertinggi pernikahan dini adalah Dukuh Samping dan Dukuh Tenggalar, yaitu 
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perdukuhan yang paling terisolir diantaranya 10 perdukuhan di Desa Tuwel. 

Aksesibilatas menuju dukuh dan infrastruktur menuju dukuh turut mempengaruhi 

keadaan ekonomi kedua dukuh tersebut. 

2.2.3 Pemberdayaan Perempuan di Desa Tuwel 

Partisipasi perempuan dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan di Desa 

Tuwel tergolong tinggi dibanding desa-desa sekitar. Sebagian besar perempuan 

rata-rata aktif mengikuti kegiatan yang diselenggrakan oleh sejumlah organisasi 

perempuan baik binaan pemerintah maupun maupun organisasi kemasyarakatan 

yang bersifat non-profit. Organisasi perempuan yang ada di Desa Tuwel 

diantaranya, 

a. Muslimat NU dan Fatayat NU Desa Tuwel 

Kegiatan masyarakat khususnya bagi perempuan Desa Tuwel yang paling 

banyak diikuti adalah Muslimat NU dan Fatayat NU, atau masyarakat sekitar 

biasa menyebut dengan jamiyahan. Muslimat NU mengadakan kegiatan majelis 

ta’lim yang biasanya diisi dengan barzanji, pembacaan maulid diba’ dan tahlilan. 

Program pemberdayaan yang dilakukan Muslimat NU mana mencakup berbagai 

bidang. Dalam bidang pendidikan, muslimat nu membawahi Raudlatul Athfal atau 

TK, Taman Bacaan Qur’an Muslimat NU juga memiliki program pembinaan 

KBIH tersendiri diserta pembinaan UMKM. 

Selain Muslimat NU, dalam organisasi NU terdapat badan otonom lain 

yang berfokus dalam pemberdayaan perempuan yaitu Fatayat NU. Pembentukan 

Fatayat NU terpaut 3 tahun dari pendahulunya, yaitu Muslimat NU. Pembentukan 

Fatayat NU didasari keinginan anggota Muslimat NU untuk mengikutsertakan 

peran pemudi dalam kegiatan Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan Muslimat NU 
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yang menyasar padaperempuan berusia diatas 40 tahun. Dalam AD/ART nya 

Fatayat Nu merupakan badan otonom NU dimana anggotanya merupakan 

perempuan berusia 25 tahun hingga 40 tahun, atau perempuan yang telah 

menikah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Fatayat NU merupakan “anak” 

dari Muslimat NU. Dalam organisasi NU seseorang perempuan yang merupakan 

anggota Fatayat NU ketika menginjak usia 40 tahun maka ia secara otomatis 

menjadi anggota Muslimat NU. Dalam kegiatan organisasi, ada sedikit perbedaan 

kegiatan yang menjadi fokus pemberdayaan kedua organisasi. Fatayat NU 

berfokus pada pemberdayaan perempuan dan sosialisasi kesehatan reproduksi, 

mengingat sasaran usia anggotanya yang masih dalam usia subur. Sedangkan 

fokus kegiatan Muslimat NU adalah kegiatan pemberdayaan perempuan berada 

dalam tataran praktis. 

b. Kelompok Wanita Tani 

Melihat pada kondisi demografis Desa Tuwel yang terletak di kaki gunung 

Slamet yang berhawa sejuk. Tidak mengherankan bila sebagian besar penduduk 

Desa Tuwel bekerja pada sector pertanian. Di Desa Tuwel Jika para petani laki-

laki tergabung dengan Gapoktan, maka petani perempuan  atau istri dari para 

petani laki-laki Desa Tuwel tergabung dengan KWT. Tujuan dari adanya KWT 

sendiri adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Fokus peningkatan 

produktivitas oleh KWT Desa Tuwel sendiri adalah pada pengolahan hasil 

pertanian di Desa Tuwel untuk dijadikan sejumlah makanan ringan, seperti 

pengolahan tomat menjadi torakur (tomat rasa kurma), atau pengolahan keripik 

dengan bahan dasar daun bayam.  

 



 
 

65 
 

c. UPPKS (Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera) 

BKKBN sebagai institusi pemerintah berupaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui program UPPKS. UPPKS merupakan wadah 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah 

peserta KB dari Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang aktif 

berusaha secara kelompok (UPPKS Kabupaten Kuningan, 2018). 

Partisipasi perempuan Desa Tuwel dalam kegiatan UPPKS terbilang 

cukup tinggi. UPPKS Desa Tuwel dibagi dalam tiga kelompok yang dibagi 

berdasarkan jenjang usia, yaitu UPPKS Putri Kartini, yang terdiri dari perempuan-

perempuan yang baru menikah hingga usia 30 tahun, kemudian UPPKS Kartini 

Mandiri, dimana anggotanya terdiri dari perempuan yang telah menikah, dan 

berusia 35 tahun hingga 45 tahun, dan yang terakhir yaitu UPPKS Kartini 

Sejahtera yang terdiri dari perempuan yang telah menikah dan telah berusi diatas 

45 tahun. Meskipun, tujuan pembentukan UPPKS adalah mendorong perempuan 

untuk berwirausaha secara mandiri, namun kegiatan di ketiga UPPKS di Desa 

Tuwel masih sebatas simpan pinjam dan kredit barang, dua diantara tiga 

kelompok UPPKs yaitu UPPKS Kartini Mandiri dan UPPKS Kartini Sejahtera 

bergerak dalam simpan pinjam, sedangkan UPPKS Kartini Mandiri pada kredit 

barang.  

Modal awal simpan pinjam sendiri berasal dari iuran rutin anggota, 

sebelumnya dari BKKBN juga memberikan bantauan berupa tambahan modal 

sebesar Rp. 3000.000 yang dibayarkan dengan system kredit tiap bulannya. 
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Meskipun masih sebatas simpan pinjam, adanya simpan pinjam yang diadakan 

UPPKS cukup membantu perempuan Desa Tuwel, dimana pinjaman biasanya 

digunakan untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Adanya 

simpan pinjam ini mencegah perempuan berhutang pada rentenir yang tentunya 

memberatkan karena mematok bunga yang tinggi. 

d. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program 

pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan 

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal 

usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk 

mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).  

Kegiatan KUBE di Desa Tuwel cukup banyak, baik yang diprakarsai 

sendiri atau dibina oleh organisasi masyarakat seperti Muslimat NU Desa Tuwel. 

Sebagian besar usaha kube yang dikembangkan oleh perempuan Desa Tuwel 

adalah usaha makanan ringan, tidak mengherankan jika Desa Tuwel menjadi salah 

satu sentra UMKM Makanan ringan di Kabupaten Tegal, ada beberapa kube yang 

bergerak dalam usaha penggembalaan ternak seperti, kambing dan sapi. 

e. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)  

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi 

kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam 

pembangunan Indonesia (Kongres Wanita Indonesia, 2017). PKK biasanya berada 
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ada ditingkat pemerintahan, biasanya dimulai dari tingkat desa, namun beberapa 

PKK justru dimulai dari tingkat RT hingga tingkat pusat. Kegiatan PKK biasanya 

dipimpin oleh istri kepala pemerintahan yang bersangkutan. 

Kegiatan PKK di Desa Tuwel dimulai dari tingkat desa, namun berbeda 

dari organisasi pemberdayaan- pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Tuwel 

lainnya, kegiatan PKK kurang diminati oleh perempuan-perempuan Desa Tuwel, 

sehingga geliat pemberdayaan perempuan oleh PKK juga tidak menampakkan 

dampak yang signifikan karena kurangnya partisipasi perempuan Desa Tuwel 

sendiri terhadap kegiatan PKK. 


