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DATA PENDUDUK DESA KALIERANG 

Jumlah penduduk Desa Kalierang sampai dengan Tahun 2019 adalah 4.351 

terdiri dari laki-laki 2.235 dan perempuan 2.116 dengan jumlah kepala 

keluarga1.318. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 2.235 Jiwa 

Perempuan 2.116 Jiwa 

Jumlah 4.351 Jiwa 

Sumber Data : Profil Desa Kalierang tahun 2019 

 

Dari sejumlah jiwa tersebut, pemerintah desa telah melakukan kategorisasi 

berdasar rumah tangga mencapai sejumlah 1.318 rumah tangga. 

Pemerintah desa Kalierang telah melakukan pemetaan sosial secara 

partisipatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga per / rumah 

tangga tersebut dengan hasil pemetaan sosial sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 

Peta Sosial Desa Kalierang 

 

 

Berdasar peta sosial yang telah dilakukan secara partisipatif oleh kelompok 

warga desa Kalierang, jumlah rumah tangga pra sejahtera 39%, rumah 
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tangga sejahtera 58 %, sedangkan rumah tangga dalam kategori sejahtera 

plus (kaya) sebanyak 3 %. 

 

Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada rumah 

tangga yang masuk kategori keluarga miskin, sejahtera adalah rumah 

tangga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedang 

sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk dalam kategori 

keluarga kaya.   

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia  

 

Tenaga Kerja Jumlah 

Penduduk usia 0-4 tahun 301 

Penduduk usia 5-18 tahun  757 

Penduduk usia 18 - 56 tahun  2.734 

Penduduk usia 56 tahun ke atas 739 

Sumber Data : Profil Desa Kalierang tahun 2019 

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja 

hanya 1.96 % dari total jumlah penduduk usia produktif. Sementara jumlah 

penduduk usia lanjutmencapai 8.17% dari total jumlah penduduk. 

Penduduk dalam kategori balita mencapai 11.26% dari total jumlah 

penduduk. Sedangkan penduduk dalam usia sekolah mencapai 19.53% dari 

total jumlah penduduk. 

Lapangan pekerjaan pada sektor pertanian di desa Kalierang sudah bisa 

menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalierang Hampir semua warga 

Kalierang terlibat dalam kegiatan pertanian yang yang menjadi sumber 

pendapatan dan penghidupan. 

Tabel 2.3  

Penduduk berdasarkan profesi/pekerjaan 

 

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 500 17 

Buruh tani 90 45 

Buruh Migran 05 17 

Pegawai Negeri Sipil 52 56 

Pembantu Rumah Tangga 0 24 

TNI 4 0 

POLRI 5 0 

Karyawan Swasta 21 5 
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Sumber Data : Profil Desa kalierang. tahun 2019 

Dari total usia produktif sejumlah 841 jiwa, sejumlah 61.47 % warga .Desa 

kalierang berprofesi sebagai petani. Selebihnya adalah buruh tani, pegawai 

negei sipil, polri dan karyawan swasta 

Data tersebut menunjukan bahwa potensi pertanian di Desa Kalierang 

mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tanpa harus menjadi 

buruh migran dan atau merantau ke daerah lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Sektor pertanian di desa Kalierang adalah potensi ekonomi utama untuk 

peningkatan kesejahteraan warga. Sektor pertanian menjadi sumber utama 

dalam hal perekonomian warga. Maka pertanian di Desa Kalierang  akan 

terus ditingkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani di 

Desa Kalierang   

Dalam data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kalierang  

jumlah warga Desa Kalierang  yang merantau keluar daerah menjadi tenaga 

buruh migran di luar negeri hanya sejumlah 6 orang. Selebihnya memilih 

bekerja sebagai petani dengan mengolah lahan pertanian yang dimiliki oleh 

penduduk Desa Kalierang   

 

 

 

 

 

 

Tabel 4  

Desa Kalierang  Penduduk berdasar tingkat pendidikan 

 

Sumber Data : Profil Desa Kalierang Tahun 2019 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 0 0 

Usia 3-6 tahun yang Sedang TK/ply group 120 131 

Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah 4 2 

Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah 0 0 

Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak 

tamat 

150 178 

Tamat SD/Sederajat 689 723 

Tamat SLTP/Sederajat 267 234 

Tamat SLTA/Sederajat 262 182 
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Tamat D-1/Sederajat 6 4 

Tamat D2/Sederajat 4 5 

Tamat D-3/Sederajat 35 34 

Tamat S-1/Sederajat 75 56 

Tamat S-2/Sederajat 8 5 

Tamat S-3/Sederajat 1 0 

Tamat SLB  0 0 

 

Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan penduduk di desa Desa 

Kalierangsudah cukup baik. Berdasarkan data kependudukan tersebut, jumlah 

penduduk usia produktif (18-56 tahun) yang tidak pernah sekolah, pernah 

sekolah SD tapi tidak tamat adalah 0%, dan yang tamat sekolah SD/sederajat 

mencapai  50.30%. Sementara penduduk yang tamat SLTP/sederajat dan 

SLTA/sederajat mencapai 15.81%. Sedangkan jumlah penduduk yang tamat 

perguruan tinggi/sederajat hanya 0.06%. Sisanya masih dalam proses 

pendidikan di tingkat PAUD/TK. 

 

Peningkatan tingkat pendidikan menjadi tantangan bagi desa Kalierang 

Kedepan, warga Kalierang harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, 

untuk secara tidak langsung membantu peningkatan kualitas produksi 

pertanian yang menjadi sumber utama pendapatan warga desa Kalierang.   

 

 

 


