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BAB II 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN  

 

2.1 Keadaan Penduduk Desa  

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2012, jumlah 

penduduk desa Menganti adalah terdiri dari 647 KK, dengan jumlah total 1.998 

jiwa, dengan rincian 1.002 laki-laki dan 996 perempuan. Dari data terlihat bahwa 

penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Menganti sekitar 1.363 atau 

hampir 68% hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif 

dan sumber daya manusia. 

Tabel II. 1. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 
1 0-4 34 25 59 orang 16,16% 
2 5-9 32 34 66 orang 14,97% 
3 10-14 47 25 72 orang 5,10% 
4 15-19 48 57 105 orang 6,36% 
5 20-24 109 93 202 orang 9,42% 
6 25-29 74 98 172 orang 9,52% 
7 30-34 156 129 285 orang 5,12% 
8 35-39 135 121 256 orang 5,19% 
9 40-44 106 98 204 orang 5,59% 
10 45-49 117 127 244 orang 6,48% 
11 50-54 38 78 116 orang 6,26% 
12 55-58 80 73 153 orang 4,86% 
13 >59 26 38 64 orang 4,98% 

Jumlah Total 1.002 996 1.998 
orang 

100% 

Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 

Tingkat Kemiskinan di Desa Menganti termasuk tinggi, dimana dari 

jumlah 637 KK diatas sejumlah 218 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 109 KK 
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tercatat Keluarga Sejahtera I; 94 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 88 KK tercatat 

Keluarga Sejahtera III; 128 KKsebagai Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK 

golongan Pra Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan 

miskin, maka lebih 50% KK Desa Menganti adalah keluarga miskin. 

Secara geografis Desa Menganti terletak pada posisi 7°21’-7°31’ Lintang 

selatan dan 110°10’-111°40’ Bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah 

berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan 

data BPS Kabupaten Lamongan tahun 2011, selama tahun 2011 curah hujan di 

Desa Menganti rata-rata mencapai 804 Ha. Curah hujan terbanyak terjadi pada 

bulan Desember hingga mencapai 1.204 Ha yang merupakan curah hujan tertinggi 

selama kurun waktu 2000-2011.   

Secara administratif, Desa Menganti terletak di wilayah kecamatan Glagah 

Kabupaten Lamongan dengan luas 235.050 Ha (Pekaranangan: 13.863 Ha, Sawah 

tambak: 187.892 Ha dan lainnya: 33.295 Ha) dan posisinya dibatasi oelh wilayah 

desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Rayunggumuk 

Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Di sebelah barat berbatasan dengan 

desa Mendogo Kecamatan Glagah. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa 

Rejotengah Kecamatan Deket, sedangkan sisi timur berbatasan dengan Desa 

Gempol Pendowo Kecamatan Glagah. 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat sumberdaya 

manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dalam peningkatan 

perekonomian. Dengan tingkat penidikan yang lebih tinggi maka akan 
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mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan 

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, 

sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan 

pengangguran dan kemiskinan. 

Tabel II. 2. 

Tamatan Sekolah Masyarakat 

No Keterangan Jumlah Persentase 
1 Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas - 0% 
2 Usia Pra Sekolah 59 19% 
3 Tidak Tamat SD 30 9% 
4 Tamat Sekolah SD 80 26% 
5 Tamat Sekolah SMP 70 21% 
6 Tamat Sekolah SMA 55 17% 
7 Tamat Sekolah PT / Akademi 27 8% 
Jumlah Total 321 100% 
  Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Dsa Menganti 

hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan ajib belajar sembilan 

tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia yang memadahi 

dan mumpuni keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas 

tingkat pendidikan di Desa Menganti tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan 

prasarana pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan 

hidup masyarakat.  

Sarana pendidikan di Desa Menganti tersedia di tingkat pendidikan dasar 

sembilan tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke 

atas berada ditempat lain yang relatif jauh. Rendahnya tingkat SDM Desa 

Menganti sebenarnya bisa diatasi dengan mengadakan peltihan dan kursus, namun 
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sarana atau lembaga belum tersedia dengan baik bahkan beberapa lembaga 

bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang. 

 

 2.2 Keadaan Politik Desa 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia 

yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk 

menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam 

konteks politik lokal Desa Menganti hal ini tergambar dalam pemilihan kepala 

desa dan pemilihan pemilihn lain (pemilihan legislatif, presiden, pemilu kepala 

daerah, dan pemilihan gubernur) yang juga melibatkan warga masyarakat desa 

secara umum.  

Khusus untuk pemilihan kepala desa Menganti, sebagaimana tradisi kepala 

desa di Jawa, biasanya para kandidatnya adalah mereka yang secara trah memiliki 

hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan 

masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis 

tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang disebut pulung dalam 

tradisi jawa bagi kalangan keluarga tersebut.  

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. kepala desa bisa diganti sebelum 

masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang 

berlaku begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian 

maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah 
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ditentukan dalam perundangan yang berlaku bisa mengajukan diri untuk 

mendaftar menjadi kandidat kepala desa.  

Dalam konteks politik lokal desa Menganti berdasar data dari RPJM Desa 

Menganti tahun 2015-2020, dapat dilihat terjadi fenomena yang cukup menarik. 

Jabatan kepala desa yang merupakan jabatan strategis, dalam beberapa periode 

terakhir ini dikuasai oleh satu keluarga tertentu. Kepala Desa Menganti periode 

sekarang ini merupakan istri dari kepala Desa yang menjabat sebelumnya. Bu 

Istiqomah merupakan kepala desa periode sekarang yang terpilih tahun 2013, 

beliau terpilih dengan mekanisme yang cukup demokratis secara prosedural. 

Dalam pemilihan kepala desa Menganti silam, Bu Istiqomah maju sebagai satu-

satunya calon kepala desa Menganti. Tidak ada orang lain yang berani maju untuk 

mencalonkan menjadi kepala desa, hal ini menyebabkan pemilihan kepala desa 

dilakukan dengan mekanisme pemilihan calon tunggal.  

Mekanisme pemilihannya adalah masyarakat desa diberi hak untuk 

memilih mendukung calon tunggal kepala desa atau menolaknya. Dalam surat 

suara pemilihan nanti akan ada dua gambar, yakni calon kepala desa dan kotak 

kosong atau bumbu kosong. Masyarakat desa diberi pilihan, jika mendukung 

calon kepala desa bisa mencoblos foto calon kepala desa. Namun bila masyarakat 

menolak calon tunggal kepala desa, masyarakat bisa mencoblos gambar kotak 

kosong atau bumbu kosong disurat suara tadi. Setelah diadakan pemungutan 

suara, maka akan dihitung mana yang lebih banyak suaranya apakah calon tunggal 

kepala desa atau kotak kosong. Jika suara yang lebih banyak didapat oleh calon 

tunggal kepala desa maka dia otomatis terpilih jadi kepala desa. Namun bila yang 
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lebih banyak suaranya ada pada kotak kosong maka pemilihan otomatis akan 

ditunda sampai ada kandidat calon kepala desa yang maju lainnya. 

 Pada pemilihan kepala Desa Menganti pada tahun 2013 sendiri 

dimenangkan oleh Bu Istiqomah yang merupakan calon tunggal kepala desa. Pada 

pemilihan kepala desa tersebut diketahui partisipasi masyarakat desa yang sangat 

tinggi yakni hampir 98%. Hampir semua warga desa melakukan pemungutan 

suara atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Terpilihnya Bu 

Istiqomah menjadi kepala desa memperlihatkan belum demokratisnya desa 

Menganti karena seperti yang diketahui Bu Istiqomah merupakan istri dari kepala 

desa yang menjabat sebelumnya yakni Abdur Rohman. Mantan kepala desa Abdur 

Rohman menjabat mulai tahun 1999 sampai 2013. Pergantian kepemimpinan 

kepala desa yang dilakukan secara turun menurun dari kelompok atau keluarga 

yang sama dan proses pemilihan kepala desa yang hanya diikuti satu pihak saja 

tanpa ada calon lawan lain menunjukkan belum demokratisnya proses pergantian 

kepemimpinan di desa Menganti.          

Pada bulan April dan Juli 2014 ini masyarakat juga dilibatkan dalam 

pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. 

Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada pilihan kepala desa, namun 

hampir 65% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya, ini adalah progress 

demokrasi yang cukup baik di desa Menganti. 

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal, 

hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya 
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kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak 

dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai deangan kehidupan yang 

penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan 

ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan 

masyarakat baik lewat lembaga resmi desa maupun lewat masyarakat langsung. 

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah desa Menganti 

mengedepankan pola kepemimpinan yang cukup demokratis. 

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta diatas, dapat dipahami bahwa desa 

Menganti mempunyai tingkat pertisipasi politik yang cukup bagus. Hal ini terlihat 

baik dari partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke 

dalam kehidupan politik lokal salahsatunya yakni pemilihan kepala desa. Tetapi 

terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias, hal ini 

dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan 

keseharian masyarakat desa Menganti kurang mempunyai antusias terutama yang 

berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara 

langsung. 

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Menganti. Dalam 

hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhioleh aspek 

budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa ataupun 

Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya 

yang semua merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. 
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Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal hal 

lama ini mulai mendapat respond dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini 

menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru 

bersama masyarakat Desa Menganti. Dalam rangka merespon tradisi lama ini 

telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di 

Desa Menganti. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab 

walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara 

sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. 

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan 

sosial yang cukup berarti di Desa Menganti. Isu-isu terkait tema itu, seperti 

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan 

masyarakat dan sosial. 

 

2.3 Keadaan Ekonomi Desa 

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Menganti dan 

teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, 

industri, dan lainnya. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di 

sektor pertanian berjumlah 281 orang, yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 

57 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 41 orang, yang bekerja di sektor 

industri 2 orang, yang bekerja sebagai peternak sebanyak 58 orang dan bekerja 

disektor lain-lain 37 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai 

mata pencaharian berjumlah 476 orang. 
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Tabel II. 3. 

Mata Pencaharian dan Jumlahnya 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
1 1. Pertanian 

2. Buruh tani 
281 orang 
57 orang 

59% 
12% 

2 Jasa / Perdagangan 
1. Jasa Pemerintahan 
2. Jasa Perdagangan 
3. Jasa Angkutan 
4. Jasa Ketrampilan 

 
14 orang 
18 orang 
0 orang 
9 orang 

 
0,3% 
0,4% 
0% 

0,2% 
3 Sektor Industri 2 orang 0,05% 
4 Sektor Ternak 58 orang 13% 
5 Sektor Lain 37 orang 0,8% 
Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Menganti 

masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk 

usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 17 orang dari jumlah angkatan kerja 

sekitar 476 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka 

pengangguran di Desa Menganti.    

 

2.4 Keadaan Pemerintahan Desa 

Wilayah desa Menganti terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Bucu Kidul, 

Dusun Nganti, dan Dusun Delok yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Dusun. Posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya 

limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi 

pelayanan terhadap masyarakat di Desa Menganti, dari ketiga dusun tersebut 

terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, 
KABUPATEN LAMONGAN

SUHARSONO



47 

 

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari suatu wilayah 

pemerintahan Desa Menganti memliki fungsi yang sangat berarti terhadap 

pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait 

hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya, dari kumpulan Rukun 

Tetangga inilah sebuah Rukun Warga (RW) terbentuk.   

Sebagai sebuah desa sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Menganti 

tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya hal 

ini dapat dilihat dalam bagan berikut:  

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Menganti 

 - - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

Dari struktur diatas terlihat bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai 

kepala pemerintahan, dimana BPD didaulat sebagai lembaga legislasi dan 

pengawas pemerintahan desa, sedangkan dalam pembangunan desa kepala desa 

KEPALA DESA 

KAUR 
UMUM 

SEKETARIS 
DESA 

KAUR 
KEUANGAN 

KEPALA 
DUSUN 

KASI 
EKBANG 

KASI 
PEMERINTAHAN 

KASI 
KESMAS 

KEPALA 
DUSUN 

KEPALA 
DUSUN  

BPD 
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berkerja sama dengan LPM. Dibawah kepala desa ada seketaris desa yang 

menjadi tangan kanan kepala desa, sehingga urusan apapun pemerintahan di desa 

seketaris desa berhak mengetahui dan membuat laporan pertanggung jawaban. 

Dibawah seketaris desa ada Kasun-Kasun desa yang bertanggung jawab menjadi 

pamong di desa, kemudian juga terdapat Kepala Urusan mulai dari pemerintahan, 

umum, kesra, keuangan, pembangunan yang secara langsungmembantu jalannya 

pemerintahan di desa sesuai bidangnya masing-masing.  

 

2.5 Visi dan Misi Desa 

Untuk tercapainya sebuah program maka perlu sebuah perumusan atau 

pedoman dasar yang menjadi pegangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan, 

pedoman itu biasa disebut dengan visi dan misi. Walaupun visi Desa Menganti 

secara normatif menjadi tangung jawab kepala desa, namun dalam penyusunannya 

melibatkan segenap warga Menganti melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi 

formal dan informal. Berikut adalah visi misi Desa Menganti yang diambil dari 

RPJM Desa Menganti tahun 2015-2020.  

Visi Desa Menganti adalah merupakan harapan dan doa semakin 

mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dalam masyarakat, kenyataan 

yang dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di 

Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. Visi Desa 

Menganti sebagai berikut: “Tercapainya masyarakat Menganti yang sejahtera 

melalui terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia 

yang sehat, rukun, damai dan bermoralitas baik”.  
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Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa 

mendatang oleh segenap warga Desa Menganti. Dengan visi ini diharapkan akan 

terwujud masyarakat Desa Mengantiyang maju dalam bidang ekonomi sehingga 

bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, 

diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang 

utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, dan kebudayaan yang ditopang oleh 

nilai-nilai keagamaan.  

 Misi Desa Menganti merupakan turunan dari visi Desa Menganti, dimana 

misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Menganti 

merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan 

dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan 

kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi 

Desa Menganti.  

Untuk meraih visi seperti diatas dengan mempertimbangkan potensi dan 

hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusun misi Desa Menganti 

sebagai berikut:  

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 

menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mewujudkan dan mendorong terjadiya usaha-usaha kerukunan antar dan 

intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perebedaan 
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agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana paliang 

menghargai dan menghormati.  

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan 

pengairan, perbaiakan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola 

tanam yang baik. 

4. Menata Pemerintahan Desa Menganti yang kompak dan 

bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 

6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan 

pertanian. 

7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok 

Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan 

petani. 

8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 

9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam 

melestarikan lingkungan hidup. 

10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal 

maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga 

masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insane intelktual, 

inovatif, dan wirausahawan. 
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11. Membangun dan mendorong usahausaha untuk pengembangan dan 

optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik 

tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya. 

 

Tabel II. 4. 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Menganti 

No Nama Jabatan 
1 Istiqomah Kepala Desa 
2 Shodikin PJ. Seketaris Desa 
3 Ngatemi Staf Urusan Pemerintahan 
4 Wahyu Ari Wibowo Staf Urusan Keuangan 
5 Heri Staf Urusan Umum 
6 Sugeng Seksi Pemnbangunan 
7 Suyono, SE. Kasun Bucu Kidul 
8 Saman Kasun Nganti 
9 Untung Kasun Delok 
Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 

 

Tabel II. 5. 

Nama Badan Permusyawaratan Desa Menganti 

No Nama Jabatan 
1 Budi Nur Cahyo, SH. Ketua 
2 Hartono, Nd. Wakil Ketua 
3 Samiran Hadi P, ST. Seketaris 
4 Hadi Suwarno Anggota 
5 Kardianto, S.AP. Anggota 
6 A. Nawawi Anggota 
7 Nur Ali Anggota 
8 Sayono Anggota 
9 Khoirul Anam Anggota 
Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 
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Tabel II. 6 

Nama LPM Desa Menganti 

No Nama Jabatan 
1 Sasmita Ketua 
2 Sakri Wakil Ketua 
3 Saifuddin Seketaris 
4 Shodikin Bendahara 
5 Kamin Adi S, ST. Anggota 
6 A. Sasmita Anggota 
7 Nur Kasan Anggota 
8 Subandi Anggota 
9 Khotib Anggota 
Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 

 

Tabel II. 7. 

Pengurus Karangtaruna “Bangkit Pemuda” Desa Menganti 

No Nama Jabatan 
1 Nurul Faizin, S.HI. Ketua 
2 Junaidi Abdullah, ST. Seketaris 
3 Mujiantò  Bendahara 
4 Siswanto Anggota 
5 Sunaji Anggota 
6 Sholikin Anggota 
7 Abdul Khotib Anggota 
8 Bianto Anggota 
9 Aris Setiawan Anggota 
10 Sukaeri Anggota 
Sumber: RPJM Desa Menganti 2015-2020 
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2.6 Peta Desa Menganti 

 

Sumber: Profil Desa Menganti 
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