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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Gunungpati 

2.1.1.   Kondisi Geografis Daerah 

Kecamatan Gunungpati terletak di bagian Selatan Kota Semarang, berbatasan 

langsung dengan Ungaran. Dari pusat Kota Semarang jaraknya sekitar 17 km. Wilayah 

Gunungpati didominasi perbukitan dengan ketinggian ± 300 meter dari permukaan laut. 

Kecamatan Gunungpati merupakan daerah pengembangan kota yang memiliki luas wilayah 

5.399.085 Ha. Jumlah penduduknya mencapai 70.901 jiwa atau 20.605 KK yang terhimpun 

dari 89 RW dan 418 RT. Batas wilayah Kecamatan Gunungpati meliputi :  

Sebelah Utara   : Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Gajahmungkur  

Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang  

Sebelah Barat   : Kecamatan Mijen  

Sebelah Tengah  : Kecamatan Banyumanik. 

Kecamatan Gunungpati mencakup 16 kelurahan, yaitu Kelurahan Cepoko, Kelurahan 

Gunungpati, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kalisegoro, Kelurahan Kandri, Kelurahan 

Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan 

Patemon, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Sadeng, Kelurahan 

Sekaran, Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Sumurejo 
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2.1.2.   Kependudukan 

Berdasarkan hasil Susenas 2015, jumlah penduduk Kecamatan Gunungpati mencapai 

2117.279 jiwa. Jumlah ini naik 8,44 persen dari tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk 

Kecamatan Gunungpati Tahun 2015 tercatat 1,60 persen, masih diatas laju pertumbuhan 

penduduk Jawa Tengah. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 

ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan 

Gunungpati tahun 2015 sebesar 100,95 persen, yang berarti bahwa diantara 100 penduduk 

perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.  

Gambar 2.1 

Piramida Penduduk Kecamatan Gunungpati 

Sumber : Kecamatan Gunungpati, 2015 

Piramida penduduk Kecamatan Gunungpati tahun 2015 termasuk jenis piramida muda 

(expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Pada 

kelompok umur 0-9 tahun balok piramida terlihat memanjang, yang menunjukkan tingkat 

kelahiran di Kecamatan Gunungpati tahun 2015 tinggi. Balok piramida memanjang pada 

kelompok umur 20-44 tahun menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur produktif yang 
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melakukan migrasi masuk ke Kecamatan Gunungpati semakin besar dengan tujuan bekerja 

atau bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gunungpati meskipun bekerja di Kota 

Semarang. Tingkat mortalitas tinggi juga terlihat dari bentuk balok piramida yang semakin 

mengecil pada kelompok umur 50 – 70+.  

Angka partisipasi sekolah di Kecamatan Gunungpati pada tahun 2013 – 2015 

mengalami tren yang meningkat dari tiap jenjang pendidikan mulai SD (usia 7-12 tahun), 

SLTP (usia 13-15 tahun), SLTA (usia 16-18 tahun), dan perguruan tinggi (usia 19-24 tahun). 

Tahun 2015 ini, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTP (usia 

7–15 tahun) sebesar 100 persen. masih terdapat 15,18 persen penduduk usia 16-18 tahun 

yang sudah tidak bersekolah lagi. Terjadi peningkatan persentase penduduk usia 19-24 tahun 

yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi yakni sebesar 5,19 persen. Gambaran pendidikan 

Kecamatan Gunungpati ditunjukan pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun di Kecamatan Gunungpati Berdasarkan 

Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2015 

Sumber : Kecamatan Gunungpati, 2015 

Tahun 2015, persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas, yang tidak 

mempunyai ijazah, yang mempunyai ijazah jenjang SD hingga jenjang D1/D2/D3 lebih besar 
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dibandingkan penduduk laki-laki. Kecuali untuk jenjang SMK, persentase penduduk 

perempuan lebih sedikit. Pada jenjang pendidikan D4/S1 dan S2/S3, persentase penduduk 

laki-laki yang mempunyai ijazah pada jenjang ini lebih besar daripada penduduk perempuan. 

Jenjang D4/S1 lebih besar persentasenya dibandingkan D1/D2/D3 karena jenjang S1 

biasanya lebih banyak dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan, sehinggga penduduk 

terutama laki-laki lebih memilih jenjang pendidikan D4/S1. Sementara untuk jenjang S2/S3 

hanya sebagian kecil saja penduduk yang melanjutkan sampai dengan jenjang ini, biasanya 

ditempuh oleh kalangan pendidik atau pemerintahan.  

 

Gambar 2.3 

Persentase Penduduk Kecamatan Gunungpati Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan. 
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2.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 

2.1.1.  Visi dan Misi 

Visi Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Gunungpati 

“Terwujudnya Koperasi dan UMKM di Kecamatan Gunungpati yang Mandiri dan Handal” 

Visi tersebut merupakan gambaran masyarakat Kecamatan Gunungpati pada masa 

yang akan datang dengan penduduknya hidup dalam kehidipan yang lebih baik sejahtera adil 

dan merata, mampu memperoleh penghasikan yang layak agar dapat menghidupi dirinya 

sendiri, keluarga, serta memiliki derajat kesejahteraan yang lebih baik. Masyarakat mampu 

mengenali kebutuhan ekonomi, keamanan, kesehatan, merencanakan dan mengatasi, 

memelihara, meningkatkan dan melindungi diri sendiri secara mandiri. Untuk mencapai 

kondisi tersebut didukung sumber daya maksimal mungkin diutamakan dari kemampuan 

sumberdaya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana dengan tidak menutup kemungkinan 

adanya alokasi biaya diluar Kecamatan Gunungpati 

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran Organisasi 

Koperasi dan UMKM di Kecamatan Gunungpati, yang bertanggung jawab secara teknis 

terhadap, pencapaian tujuan dan sarana pembangunan Koperasi dan UMKM di Kecamatan 

Gunungpati. 

Adapun misi Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Gunungpati sebagai berikut : 

1. Membangun kualitas SDM mengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 

yang profesional dan berdaya saing tinggi. 

2. Mengembangkan lembaga keuangan alternative melalui KSP/ USP dan lembaga 

pendukung lainya bagi pengembang Koperasi dan UMKM. 
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3. Mengembangkan Koperasi dan UMKM berorientasi agribisnis dan produk unggulan 

daerah. 

4. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM. 

5. Mengembangkan kemitraan KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah) 

2.1.2. Tujuan 

2.1.2.1. Tujuan umum 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang setinggi tingginya melalui peningkatan 

pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, yang terjangkau bagi kebutuhan ekonomi bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

2.1.2.2. Tujuan Khusus 

Sebagai bagian dari NKRI, untuk menyatukan gerak langkah pembangunan Bidang 

Koperasi Dan UMKM maka tujuan khusus pembangunan Koperasi Dan UMKM di 

Kecamatan Gunungpati, yaitu : 

1. Perkembangan dan Kemandirian KUMKM. 

2. Mendorong semakin terbuka dan meluasnya ruang dan peluang untuk berusaha dan 

bekerja bagi KUMKM. 

3. Mengembangkan kewirausahaan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktifitas 

dan daya saing. 

4. Mewujudkan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan dan terstruktur serta 

bersenergi dengan pembangunan sektor lain. 

5. Mewujudkan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan dan terstruktur serta 

bersenergi dengan pembangunan sektor lain. 

2.1.3. Program Dan Kegiatan 
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Untuk Merelalisasikan misi yang telah disepakati dilaksanakan melalui program dan 

kegiatan yang meliputi : 

a) Program pelayanan administrasi perkantoran. 

b) Program peningkatan sarana prasarana aparatur. 

c) Program peningkatan disiplin aparatur. 

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 

e) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 

f) Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 

Menengah 

g) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah 

h) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
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2.1.4. Struktur Organisasi 

Gambar 2.4 

Strukutr Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 
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2.1.5. Tugas dan Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil 

dan menengah; 

2. Pemberian petunjuk teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah; 

4. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah; 

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi, usaha 

mikro, kecil dan menengah; 

6. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil 

dan menengah; 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; dan 

8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan 

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

 


