
 
 

30 
 

IV. KEADAAN UMUM DESA SIDOMULYO 

Keadaan umum Desa Sidomulto terdiri dari keadaan geografis, keadaan 

penduduk, dan keadaan pertanian yang ada di Desa Sidomulyo. Keadaan 

geografis menjelaskan tentang wilayah administratif dan  letak luas wilayah. 

Keadaan  penduduk mencakup tentang karakteristik penduduk yang dilihat dari 

jenis kelamin, umur, tingkat  pendidikan  dan   mata  pencaharian. Keadaan 

pertanian menggambarkan tentang potensi pertanian di Desa Sidomulyo. Semua 

data  tersebut  bersumber dari data monografi Kelurahan Bausasran tahun 2017 

dan Profil Desa Sidomulyo 2017.. 

A. Letak Geografis Desa Sidomulyo 

Desa Sidomulyo merupakan desa yang mempunyai keadaan wilayah dataran 

rendah dan berbukit-bukit. Desa  Sidomulyo  terletak di Kecamatan 

Bambanglipuro Kabupaten Bantul, adapun batas-batas wilayah desa sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro 

Sebelah Selatan  : Desa Donotirto, Kecamatan Kretek 

Sebelah Timur  : Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong 

Sebelah Barat  : Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak 

Jarak dari ibu Kota Kecamatan 2 km,  jarak dari ibu Kota Kabupaten 8 km dan 

jarak dari ibu kota propinsi 23 km. Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah sebesar 

805488,8 Ha, dari jumlah luas wilayah tersebut sebagian besar digunakan untuk 

lahan pertanian. 
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B. Keadaan Penduduk Desa Sidomulyo 

 Keadaan penduduk suatu wilayah tentunya mengalami perubahan setiap 

tahun, hal ini disebabkan adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk 

keluar maupun masuk. Jumlah penduduk di Desa Sidomulyo dapat dilihat 

berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan jenis mata pencaharian. 

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenus Kelamin 

  Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk meliha 

perbandingan antara jumlah perempuan dan laki-laki, hasil data Desa Sidomulyo 

Kecamatan Bambanglipuro pada tahun 2017 total jumlah penduduk sebanyak 

17327 jiwa dengan jumlah laki-laki 8771 jiwa dan jumlah perempuan 8556 jiwa  

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Jumlah Laki – laki 8771 50,62 
Jumlah Perempuan 8556 49,38 

Jumlah 17327 100 

Sumber. Profil Desa Sidomulyo 2017 

 Dilihat dari Tabel 4 dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

yaitu sebesar 50,62% dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 

sebesar 49,38%. 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

Jumlah penduduk berdasarkan umur dilihat komposisi umur produktif. Komposisi 

menurut undang – undang tenaga kerja no. 13 tahun 2013, ukuran umur produktif 

antara 15-64 tahun dan umur non produktif antara 0-14 tahun serta diatas 64 tahun. 

Jika suatu wilayah memiliki penduduk dengan umur produktif maka daerah 
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tersebut akan lebih cepat mengalami kemajuan. Jumlah penduduk berdasarkan 

umur di Desa Sidomulto dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

Golongan Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase(%) 

0 – 14 2.835 16,37 

15 – 65 11.291 65,16 

> 65 3,201 18,47 

Jumlah 17.327 100 

Sumber. Profil Desa Sidomulyo 2017 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat jumlah penduduk di Desa Sidomulyo 

mayoritas masuk pada usia produktif  yaitu sebesar 11.291 jiwa, dengan jumlah 

penduduk tersebut dapat membantu pemanfaatan lahan pertanian yang lebih 

optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan pertanian. 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dilihat dari jenjang 

pendidikan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan formal. Setiap orang 

memiliki perbedaan kemampuan dalam mendapatkan ilmu, menyerap dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

teknologi. Pendidikan yang didapat oleh masyarakat disuatu daerah akan 

menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat yang 

pendidikannya tinggi cenderung lebih maju daerah tersebut.  Jumlah penduduk 

Desa Sidomulyo berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut: 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah(Orang) Persentase(%) 

TK 268 9,1 

SD 664 22,5 
SMP 492 16,7 

SMA 1125 38,2 
Diploma (D1,D2,D3) 135 4,6 
Sarjana(S1,S2,S3) 264 9,0 

Jumlah 2948 100 

Sumber. Profil Desa Sidomulyo 2017 

 Dari Tabel 6 penduduk Desa Sidomulyo sudah mendapatkan pendidikan 

formal mulai dari TK sampai Sarjana dan Pascasarjana, tingkat pendidikan 

penduduk Desa Sidomulyo dapat dikatakan dalam kategori tinggi karena 

kebanyakan tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA dengan jumlah 1.125 orang dan 

D3 sampai S3 berjumlah 399 orang. Dengan banyaknya penduduk yang 

berpendidikan maka pola pikir masyarakat akan lebih maju sehingga dapa dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan Desa Sidomulyo terutama 

dalam memanfaatkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian dapat dilihat dari kegiatan 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Semakin banyak penduduk yang mempunyai 

pekerjaan tetap dalam suatu daerah maka ekonominya akan baik serta menjadi 

sejahtera. Jumlah penduduk Desa Sidomulyo berdasarkan mata pencaharian 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Jenis Mata Pencaharian Jumlah(Orang) Persentase(%) 

PNS 383 5,3 
TNI/POLRI 88 1,2 
Swasta 415 5,8 

Wiraswasta/Pedagang 301 4,2 
Petani 1479 20,6 

Tukang 141 2,0 
Buruh Tani 2728 38,0 
Pensiunan 131 1,8 

Peternak 4 0,1 
Jasa  81 1,1 

Pengrajin 43 0,6 
Pekerja Seni 14 0,2 
Pengangguran 1371 19,1 

Jumlah 7179 100 

Sumber. Profil Desa Sidomulyo 2017 

Dari Tabel 7 dapat dilihat tidak semua penduduk Desa Sidomulyo bekerja, 

dari total jumlah penduduk 17.327 dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang 

bekerja sejumlah 7.179. Penduduk yang tidak bekerja disebabkan karena faktor 

umur non produktif, usia kurang dari 14 tahun dan penduduk yang sudah lanjut 

usia atau lansia. Selain itu penduduk yang tidak bekerja memiliki profesi sebagai 

ibu rumah tangga. yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mendapatkan 

pendapatan ada beberapa ibu rumah tangga di Desa Sidomulyo tergabung dengan 

organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh desa. Organisasi atau perkumpulan 

yang diikuti seperi Kelompok Wanita Tani (KWT), Koperasi “AMBOY” (Agro 

Mirosa Boga Bantul Yogyakarta), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga).  Salah satu organisasi yang bisa beriorientasi pada profit yaitu 

Koperasi “AMBOY” dikarenakan Koperasi “AMBOY” bergerak dalam bidang 

olahan tanaman pisang, olahan yang dihasilkan oleh ibu-ibu selanjutnya 

dipasarkan  ke swalayan maupun dalam kegiatan bazar yang ada di Kabupaten 
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Bantul.   Selain itu didukung dengan luas wilayah Desa Sidomulyo sebagian besar 

digunakan untuk lahan pertanian dehingga sehingga penduduk mayoritas bekerja 

sebagai buruh tani sebanyak 2728 orang dan petani sebanyak 1479 orang. 

C. Keadaan Pertanian Desa Sidomulyo 

         Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk mendukung 

pembangunan pertanian. Di Desa Sidomulyo mata pencaharian paling banyak ada 

pada sektor pertanian hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keluarga yang 

memiliki tanah pertanian di Desa Sidomulyo yaitu sebanyak 1.981 keluarga. Dari 

jumlah lahan pertanian tersebut tanaman yang paling banyak dibudidayakan yaitu 

tanaman pangan dan tanaman buah-buahan, dapat dilihat dari Tabel 7 berikut: 

Tabel 5.  Jenis Tanaman Pangan Desa Sidomulyo 

No Jenis Tanaman Luas Lahan (Ha)        Hasil Panen (Ton) 

1 Jagung 25 200 

2 Bawang Merah 1,5 12 
3 Tomat 1,5 13,5 
4 Terong 1,5 15 

5 Bawang 0,8 5,6 
6 Umbi-umbian lain 2 20 

7 Salada 1,2 1,2 
8 Kacang Tanah 135 405 
9 Kacang Panjang 1,5 12 

 Sumber :Profil Desa dan Kelurahan Desa Sidomulyo 2017 

      Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat di Desa Sidomulyo tanaman pangan yang 

paling banyak menggunakan lahan pertanian terletak pada tanaman kacang tanah 

dengan luas lahan yang digunakan untuk tanaman tersebut sebesar 135,00 Ha 

sehingga mendapatkan hasil panen terbesar yaitu 400 ton. 
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Tabel 6.  Jenis Tanaman Buah-Buahan Desa Sidomulyo 

No Jenis Tanaman Luas Lahan (Ha)        Hasil Panen (Ton) 

1 Alpukad  0,25 2,5 

2 Mangga 2,50 50 
3 Pepaya 1,50 22,5 

4 Pisang 10,00 250 
5 Nangka 0,25 5 
6 Sirsak 0,10 0,1 

7 Melinjo 1,00 5 

Sumber :Profil Desa dan Kelurahan Desa Sidomulyo 2017 

          Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihan di Desa Sidomulyo tanaman buah-buahan 

yang paling banyak menggunakan lahan pertanian dan hasil panen terbanyak yaitu 

terletak pada tanaman pisang dengan luas lahan yang digunakan sebesar 10,00 Ha 

dan hasil panen mencapai 250 Ton. Dari jumlah tersebut menunjukkan peluang dari 

tanaman pisang  sangat besar untuk dijadikan sebagai mata pencaharian, tanaman 

pisang juga tidak hanya bisa dijual mentah namun bisa di olah menjadi produk 

olahan yang akan meningkatkan nilai jual tinggi. Sehingga dari potensi tersebut Di 

Desa Sidomulyo terdapat Koperasi yang bergerak dalam bidang olahan tanaman 

pisang yaitu Koperasi “AMBOY” (Agro Mirasa Boga Bantul).  Menurut 

Kusumaningtyas dkk (2010)  Selain buahnya, bagian lain dari tanaman pisang yang 

dapat dimanfaatkan adalah bonggol, batang, daun, dan bunganya. 
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D. Pengelolaan Budidaya Pisang di Desa Sidomulyo 

         Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah sebesar 805488,8 ha.  Dari jumlah luas 

wilayah tersebut sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Sejak tahun 2006 

pemerintah Desa Sidomulyo memilih menggalakkan program penanaman pohon 

pisang,  sebanyak 10.00 ha lahan sawah milik petani dijadikan untuk 

membudidayakan tanaman pisang, selain itu tanaman pisang ditanam di pekarangan 

rumah warga. 

     Budidaya tanaman pisang di Desa Sidomulyo menggunakan cara tradisional 

dan tidak menggunakan bahan kimia tetapi pupuk organik untuk mempercepat 

pertumbuhan tanaman pisang, dalam sebulan dua kali panen dalam setahun bisa 

mencapai 250 ton. Rata-rata setiap KK(Kepala Keluarga) mempunyai 50-100 pohon 

pisang yang ditanam dipekarangan maupun lahan yang dimiliki, untuk dipekarangan 

paling banyak setiap rumah terdapat 50 pohon pisang.  Terdapat 18 variates pisang 

yang tumbuh subur di Desa Sidomulyo yaitu Pisang Raja Bagus, Raja Bulu, Raja 

Sere, Raja Jengkel, Kapok Kuning, Ambon Kuning, Ambon Lumut, Raja Pulut, 

Raja Kidang, Kojo, Raja Sewu, Pulut, Klutuk, Mas Kirana, Koprek, Byok, dan 

Pisang Moro Sobo. Dari variates tersebut yang menjadi unggulan adalah jenis 

Pisang Raja Bagus rasanya yang manis, dagingnya yang besar serta tidak berbiji.  

 

 

 

 

 


