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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

 Cakra Manggilingan, hidup itu seperti roda berputar, adakalanya diatas, 

adakalanya dibawah. Tetap jalani dan berikan yang terbaik, bersyukurlah untuk 

hal-hal kecil. Jangan stress dan tertekan dengan apa yang tidak bisa kamu 

kendalikan, karena banyak hal dalam hidup yang mungkin tak berjalan sesuai 

keinginanmu. Hidup hanya sekali, ciptakan kebahagiaanmu sendiri 

 Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jangan takut gagal. Setidaknya kamu sudah 

berjuang sampai akhir.  

 Ternyata, buktinya bisa, buktinya mampu, buktinya selesai juga. Ternyata yang 

ditakutkan hanya ada di kepala. Ternyata yang menghambat itu bukanlah susahnya, 

tetapi takutnya, takut akan pikiran-pikiran negatif yang bahkan belum tentu terjadi. 

Bikin takut untuk memulai, bikin takut bergerak. 

-Raulendhi, 2020 
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Pembangunan desa menjadi urgensi yang harus segara ditangani oleh 

pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan 

wilayah, tak terkecuali di Kawasan Kedungsepur. Terdapat dua kabupaten yang 

memiliki desa dengan tipologi sangat tertinggal, yaitu Kabupaten Demak dan 

Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi karakteristik desa dengan 

tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur, (2) mencari faktor-faktor yang 

memengaruhi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kawasan 

Kedungsepur, dan (3) menemukan strategi pembangunan desa dengan tipologi sangat 

tertinggal di Kawasan Kedungsepur.  

Penelitian ini berada di Kawasan Kedungsepur. Terdapat 6 desa dengan tipologi 

sangat tertinggal, yaitu 1 desa di Kabupaten Demak dan 5 desa di Kabupaten Grobogan. 

Masing-masing diambil satu desa sebagai sampel menggunakan purposive sampling. 

Sampel penelitian yaitu Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan 

Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis SWOT kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sidogemah memiliki karakteristik 

lingkungan yang mendukungnya menjadi bertipologi sangat tertinggal, yaitu banjir rob 

dan abrasi. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa rendahnya 

aksesibilitas, tenggalamnya wilayah desa, terputusnya akses menuju dua dusun, dan 

partisipasi masyarakat rendah. Desa Deras memiliki karakteristik sosial yang 

mendukungnya menjadi bertipologi sangat tertinggal, yaitu kondisi sosial masyarakat 

dan partisipasi dalam pembangunan rendah. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor berupa penguasaan lahan pertanian sempit karena sebagian besar berada di lahan 

Perhutani, dominasi tengkulak, dan hama tanaman. Strategi pembangunan desa 

diutamakan pada strategi S-O (Strengths-Opportunities) melalui pemanfaatan potensi 

desa, mengoptimalkan perkembangan teknologi, meningkatkan koordinasi internal 

desa, dan membentuk BUMDES untuk mewadahi usaha ekonomi masyarakat dan desa. 

Saran bagi pemerintah desa, dalam pembangunan desa agar mulai 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa, membentuk 

BUMDES, serta meningkatkan aksesibilitas desa, agar dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat dan desa.  
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ABSTRACT 

 

Fauzanna, Raulendhi. 2020. Strategy of Rural Development with Very 

Underdeveloped Typology in Kedungsepur Area. Thesis. Geography Department, 

Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Supervisor, Ariyani 

Indrayati, S.Si., M.Sc. 254 pages. 

Keyword: Indeks Desa Membangun, Village Characteristics, Kedungsepur, 

Strategy of Rural Development, Rural Typology. 

 

Rural development is an urgency that must be immediately resolved by the 

government to achieve equitable development and reduce regional disparities, 

including in Kedungsepur Area. There are two regencies, Demak and Grobogan 

Regencies, that have village with very underdeveloped typology. The objectives of this 

research are: (1) to identify characteristics of villages with very underdeveloped 

typology in Kedungsepur Area, (2) to look for factors that influence the characteristics 

of villages with very underdeveloped typology in Kedungsepur Area, and (3) to find a 

rural development strategy with very underdeveloped typology in Kedungsepur Area. 

This research is located in the Kedungsepur area. There are 6 villages with very 

underdeveloped typology, 1 village in Demak Regency and 5 villages in Grobogan 

Regency. Each regencies was taken as one village as a research sample using purposive 

sampling. The research sample is Sidogemah Village, Sayung District, Demak 

Regency and Deras Village, Kedungjati District, Grobogan Regency. Data collection 

techniques using field observations, interviews, and documentation. Data analysis 

techniques using qualitative SWOT analysis. 

The results showed that Sidogemah Village has environmental characteristics 

that support it to be very underdeveloped typology, in the form of tidal flooding and 

abrasion. It is also influenced by several factors such as low accessibility, loss of village 

territory, cut off access to two sub village, and low community participation. Deras 

Village has social characteristics that support it to be very underdeveloped typology, 

in the form of low social conditions of the community and low participation in 

development. It is also influenced by several factors in the form of small control of 

agricultural land because most of it is on Perhutani land, the dominance of middlemen, 

and plant pests. The rural development strategies is prioritized in the S-O (Strengths-

Opportunities) strategy through utilizing the potential of village resources, optimizing 

technological development, increasing village internal coordination, and forming 

BUMDES to facilitate community and village economic efforts. 

Recomendation for village government, in rural development to start utilizing 

and developing the potentials village, forming BUMDES, and increasing village 

accessibility, so as to improve the economy of the community and village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan telah menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi masih menimbulkan kesenjangan di 

beberapa wilayah, tak terkecuali kesenjangan wilayah desa dan kota. Wilayah 

kota memiliki perkembangan pembangunan yang cepat sedangkan wilayah 

desa berkembang lebih lambat. Hal tersebut dapat mendorong munculnya 

permasalahan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pembangunan wilayah yang dapat menghasilkan pemerataan 

pembangunan nasional. Berdasarkan amanat Nawacita ketiga yaitu 

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka 

pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Nawacita tersebut pada 

hakekatnya sejalan dengan pembangunan skala lokal, yaitu dimulai dari 

lingkup paling kecil di sebuah negara yang disebut desa, sehingga kedepannya 

desa dapat berdaya saing dalam pembangunan wilayah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menguraikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

merupakan aset penting dalam sebuah negara yang menjadi modal penggerak 

kemajuan masyarakat dalam suatu pembangunan. Desa sebagai entitas tunggal 

menjadi titik simpul terkecil dalam pembangunan yang memerlukan 

konektivitas agar bisa memberikan dampak terhadap pembangunan pada 

lingkup wilayah yang lebih luas.  

Desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan 

hukumnya sendiri, yang harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan yang disebut otonomi desa. 

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian 

dari pemerintah. Adanya otonomi desa menjadikan desa memiliki hak-hak 

istimewa diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, 

pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan.  

Dalam pelaksanaan pembangunan wilayahnya, desa harus memenuhi 

komponen penting untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, yaitu pada 

sektor keuangan. Sebagai wilayah yang otonom, desa secara mutlak harus 

memiliki sumber pendapatan sendiri yang disebut sebagai pendapatan asli desa. 

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan 

desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan 

asli desa dapat diperoleh dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada 
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di desa dan memanfaatkan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah. 

Dengan demikian akan menciptakan suatu kemandirian desa yang dapat 

melaksanakan pembangunan dengan optimal. Pembangunan desa bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi 

kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dapat 

disesuaikan dengan karakteristik desa, karena masing-masing desa memiliki 

karakteristik yang berbeda. Menggunakan prinsip “desa membangun” yang 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

kesejahteraan masyarakat desa, dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan di desa dan diinisiasi oleh desa itu sendiri dengan acuan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pembangunan desa dapat 

menyentuh ke sektor-sektor kecil sebagai pondasi pembangunan daerah yang 

tidak dapat dijangkau oleh pemerintah daerah.  

Sebelum pembangunan dimulai, diperlukan informasi mengenai status 

desa guna membantu dalam perumusan target pembangunan desa. Status desa 

ini dapat diketahui dalam bentuk tipologi desa. Menurut Peraturan Menteri 

Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020, tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik 

geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta 

perubahan/perkembangan dan kemajuan desa. Lebih lanjut disebutkan bahwa 
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terdapat beberapa macam tipologi desa yaitu desa mandiri, desa maju, desa 

berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Harapannya, dalam 

pembangunan desa dapat meningkatkan status desa dari tipologi desa sangat 

tertinggal dan tertinggal menjadi desa yang berkembang, maju, hingga mandiri, 

sehingga adanya pembangunan desa mampu mendorong perkembangan 

wilayah desa dan desa dapat berdaya saing untuk mengurangi kesenjangan 

wilayah dengan kota. 

Kawasan Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari 

sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan 

kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan 

(Perpres Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). 

Kota Semarang merupakan kawasan perkotaan inti, sedangkan Kabupaten 

Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, dan Kota Salatiga merupakan kawasan 

perkotaan di sekitarnya. Sebagai kawasan di sekitar kawasan inti yang berada 

di wilayah kabupaten maka memiliki tingkat administrasi pemerintahan dengan 

lingkup terkecil yaitu desa. Berikut ini merupakan data status desa di Kawasan 

Kedungsepur yang didapatkan dari data Indeks Desa Membangun yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 
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Tabel 1.1. Status Desa Menurut IDM di Kawasan Kedungsepur Tahun 2019 

Kabupaten 

Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun 

Total 
Mandiri Maju Berkembang Tertinggal 

Sangat 

Tertinggal 

Kendal 11 94 161 - - 266 

Demak 3 16 154 69 1 243 

Grobogan 2 18 193 55 5 273 

Kab. 

Semarang 
3 23 172 10 - 208 

Kota 

Semarang 
- - - - - - 

Kota 

Salatiga 
- - - - - - 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status 

Kemajuan dan Kemandirian Desa 
 

Kawasan Kedungsepur sebagai Kawasan Strategis Nasional dari 

kepentingan ekonomi, yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, seharusnya merupakan 

wilayah yang relatif maju dalam pembangunan yang mengarah pada tidak 

adanya kesenjangan pembangunan wilayah antara desa dan kota, sehingga 

tercipta pemerataan pembangunan. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik 

dengan kondisi lapangan, yang masih terdapat ketertinggalan pembangunan 

seperti pada Tabel 1.1. diatas. Selain itu, sebuah Kawasan Strategis Nasional 

dari kepentingan ekonomi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah, namun pada 

Kawasan Kedungsepur, masih terdapat dua kabupaten yang memiliki tipologi 

desa dengan status sangat tertinggal yang menunjukkan masih adanya 

ketertinggalan pembangunan, yaitu Kabupaten Demak dan Grobogan. 



 

6 
 

 

 

Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa 

yang berkelanjutan bagi pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2020–2024, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan 

desa serta penetapan status desa. Sehingga, dilakukanlah penelitian yang 

berjudul “Strategi Pembangunan Desa Bertipologi Sangat Tertinggal Di 

Kawasan Kedungsepur”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan pembangunan desa di Indonesia masih dijumpai karena 

adanya ketimpangan pembangunan akibat perbedaan karakteristik desa 

meliputi potensi desa, sumber daya alam, topografi, aksesibilitas, 

keterjangkauan, ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur dasar, serta 

permasalahan lain yang menjadi penghambat pembangunan di desa. Selain 

permasalahan tersebut, kondisi keuangan suatu desa juga akan berpengaruh 

terhadap proses pembangunan desa, karena akan membatasi ruang gerak desa 

dalam melaksanakan pembangunan. Seperti halnya yang terjadi di Kawasan 

Kedungsepur, khususnya di Kabupaten Demak dan Grobogan, yang 

berdasarkan Indeks Desa Membangun masih terdapat desa dengan status 

sangat tertinggal. Status ini mengindikasikan bahwa desa tersebut memiliki 

kerentanan yang tinggi akibat adanya bencana alam, goncangan ekonomi, dan 
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konflik sosial yang menyebabkan ketidakmampuan desa dalam mengelola 

potensi yang ada di desanya. 

 

Tabel 1.2. Status IDM Sangat Tertinggal di Kabupaten Demak dan Grobogan Tahun 2019 

Kabupaten Kecamatan Desa IKS IKE IKL 
Nilai 

IDM 
Status IDM 

Demak Sayung Sidogemah 0.7257 0.3167 0.4000 0.4808 
Sangat 

Tertinggal 

Grobogan Gabus Banjarejo 0.0031 0.4500 0.6667 0.3732 
Sangat 

Tertinggal 

Grobogan Grobogan Sedayu 0.0741 0.4833 0.6000 0.3858 
Sangat 

Tertinggal 

Grobogan Kedungjati Deras 0.5086 0.3333 0.6000 0.4806 
Sangat 

Tertinggal 

Grobogan Pulokulon Sidorejo 0.6457 0.4167 0.3333 0.4652 
Sangat 

Tertinggal 

Grobogan Tegowanu Sukorejo 0.6857 0.1417 0.6000 0.4758 
Sangat 

Tertinggal 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status 

Kemajuan dan Kemandirian Desa 
 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2. diatas, persebaran status desa sangat 

tertinggal di Kabupaten Demak dan Grobogan merata yang mana satu 

kecamatan terdapat satu desa sangat tertinggal. Letak kedua kabupaten ini yang 

berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Kawasan Inti Perkotaan 

Kedungsepur dan Ibukota Provinsi Jawa Tengah tidak menjamin bahwa 

pembangunan desa sebagai unit terkecil dalam administrasi wilayah 

pemerintahan berjalan dengan baik dan menjadikan desa tersebut maju. Banyak 

faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan desa tersebut sehingga 

masih berstatus sangat tertinggal. Seperti diketahui, Kabupaten Demak 

khususnya Kecamatan Sayung memiliki karakteristik wilayah yang basah, 

dalam arti rawan terjadi bencana banjir rob dan abrasi. Sedangkan Kabupaten 
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Grobogan memiliki karakteristik wilayah yang kering yang mana rawan terjadi 

bencana kekeringan karena letak geografis wilayahnya. 

Pembangunan desa masih menjadi urgensi yang harus segera ditangani 

oleh pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi 

kesenjangan wilayah antara desa dengan kota. Serta dalam rangka mencapai 

target pada RPJMN Tahun 2020–2024 untuk mengentaskan desa tertinggal dan 

sangat tertinggal, maka sudah seharusnya pembangunan desa diberikan 

perhatian yang lebih agar pembangunan dapat berlangsung optimal dan tepat 

sasaran sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kawasan 

Kedungsepur? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi karakteristik desa dengan 

tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur?  

3. Bagaimana strategi pembangunan desa dengan tipologi sangat tertinggal di 

Kawasan Kedungsepur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di 

Kawasan Kedungsepur. 

2. Mencari faktor-faktor yang memengaruhi karakteristik desa dengan 

tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur. 

3. Menemukan strategi pembangunan desa dengan tipologi sangat tertinggal 

di Kawasan Kedungsepur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan dan informasi kepada peneliti tentang strategi 

pembangunan desa yang disesuaikan berdasarkan tipologi desanya, 

mengingat setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda dan desa 

memiliki peranan penting sebagai pondasi utama dalam pembangunan 

daerah dan nasional. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini bisa menjadi gambaran terkait kondisi desa 

yang mereka tempati. Masyarakat dan pemerintah desa dapat 

mengetahui potensi desanya yang dapat dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembangunan desa, sehingga pembangunan desa 

dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat desa. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk pemerintah desa dalam melakukan strategi 

pembangunan wilayah desanya. Selain itu juga sebagai bahan 

masukan untuk pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Demak dan Grobogan dalam merumuskan strategi dan 

arah kebijakan serta prioritas kebijakan pembangunan desa di 

wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat melihat potensi-

potensi yang ada di masing-masing desa yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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1.5. Batasan Istilah 

Penelitian ini mengangkat tentang Strategi Pembangunan Desa 

Bertipologi Sangat Tertinggal Di Kawasan Kedungsepur. Fokus penelitian ini 

adalah mengidentifikasi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal, 

apa saja faktor yang memengaruhinya, dan bagaimana strategi untuk 

merumuskan pembangunan di desa tersebut. Untuk meminimalisasi istilah 

yang multitafsir, digunakan penegasan istilah yang dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti, agar tidak terjadi 

kesalahan penafsiran dan memudahkan dalam menangkap isi serta sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Adapun istilah tersebut adalah. 

a. Desa 

Desa adalah unit wilayah terkecil dalam pemerintahan dan 

kehidupan bernegara. Desa menjadi ordo wilayah paling rendah dalam 

struktur pemerintahan, yang mana urutan ordo dari paling tinggi ke rendah 

yaitu negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. 

Kedudukan kelurahan juga memiliki tingkatan yang sama dengan desa, 

yaitu sebagai unit wilayah terkecil dalam pemerintahan.  

b. Strategi Pembangunan Desa 

Strategi merupakan suatu rencana yang dirumuskan untuk 

mencapai suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Sedangkan, 

pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan 
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dari pembangunan desa berupa pemanfaatan dan penggunaan lahan desa 

serta pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Strategi pembangunan desa 

pada penelitian ini akan mengarah pada potensi dan permasalahan desa 

untuk merumuskan strategi agar desa dengan tipologi sangat tertinggal 

dapat mengoptimalkan pembangunan di desa sehingga dapat memiliki 

status kemajuan desa yang lebih baik lagi.  

c. Tipologi Desa 

Tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik 

geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, 

serta perubahan/perkembangan dan kemajuan desa. Tipologi desa yang 

digunakan pada penelitian ini berasal dari Peraturan Menteri Desa PDTT 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020 yang di dapat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 

tiga kriteria, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan 

Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tipologi desa 

tersebut meliputi Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa 

Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teoretis 

Pada bagian deskripsi teoretis ini, terdapat sembilan sub bagian yang 

akan membahas teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu sub 2.1. tentang 

kesenjangan wilayah. Sub 2.2. tentang kawasan strategis nasional. Sub 2.3 

tentang desa. Sub 2.4. tentang karakteristik desa. Sub 2.5. tentang 

pembangunan desa. Sub 2.6. tentang tipologi desa. Sub 2.7. tentang pendapatan 

asli desa. Sub 2.8. tentang indeks desa membangun. Dan sub 2.9. tentang 

analisis SWOT. 

2.1.1 Kesenjangan Wilayah 

Setiap wilayah umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai 

tolak ukur keberhasilan pembangunan atau patokan seberapa maju 

pembangunan di suatu wilayah. Seiring dengan pembangunan ekonomi yang 

semakin berorientasi kepada mekanisme pasar serta adanya pergeseran struktur 

perekonomian, kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia menjadi 

hal yang sulit dihindari. Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, yaitu berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan III ini 
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berada di angka 5,04%. Kemudian, pada RPJMN 2020-2024 Indonesia akan 

menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% (target rendah) hingga 6,0% 

(target tinggi). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini seharusnya diiringi 

dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, faktanya 

kesenjangan wilayah masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. 

Kesenjangan wilayah di Indonesia terjadi antara Kawasan Barat 

Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antara wilayah pusat 

dengan pinggiran, antara Pulau Jawa dengan Luar Jawa, dan tak terkecuali 

kesenjangan wilayah antara desa dan kota. Kesenjangan wilayah desa dan kota 

merupakan suatu tantangan besar dalam pembangunan mengingat keduanya 

merupakan unit wilayah terkecil dalam suatu negara. Wilayah kota memiliki 

perkembangan pembangunan yang cepat sedangkan wilayah desa berkembang 

lebih lambat. Hal tersebut dapat mendorong munculnya permasalahan sosial, 

ekonomi, hingga lingkungan. Kesenjangan wilayah merupakan kondisi 

perbedaan proses pembangunan karena ketidakmampuan wilayah dalam 

membangun. Ketidakmampuan ini pun mendorong adanya wilayah maju 

(develop region) dan wilayah tertinggal (underdevelop region). Berbagai 

bentuk kesenjangan yang timbul meliputi kesenjangan tingkat kesejahteraan 

ekonomi dan sosial. Kesenjangan yang ada juga diperburuk oleh faktor tidak 

meratanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antarwilayah, 

serta kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu sentralistik baik dalam 

proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. 
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Kesenjangan wilayah dapat dilihat dari kesenjangan pembangunan dan 

kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pembangunan berkaitan dengan 

perbedaan infrastruktur. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam 

kemajuan ekonomi suatu wilayah, seperti dalam konteks konektivitas 

antarwilayah, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembangunan. 

Sedangkan kesenjangan pendapatan erat kaitannya dengan kondisi 

perekonomian suatu wilayah. Hal ini mengarah pada kondisi kemiskinan dan 

tingkat pendapatan masyarakat. 

Kesenjangam di suatu wilayah dapat mengalami konvergensi atau 

divergensi. Apabila konvergensi yang terjadi, maka jurang perbedaan tingkat 

kesejahteraan antara daerah kaya dengan daerah miskin akan semakin kecil, 

sebaliknya apabila divergensi yang terjadi maka jurang perbedaan tingkat 

kesejahteraan akan semakin besar. Menurut Myrdal (1957, dalam Muta’ali, 

2011) dalam teori sebab akibat kumulatif, menerangkan bahwa semakin besar 

atau semakin kecilnya kesenjangan wilayah dipengaruhi oleh dua kekuatan 

yaitu spread effect dan backwash effect.  Pembangunan di daerah maju akan 

menciptakan beberapa keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih besar 

kepada daerah-daerah yang terbelakang untuk berkembang, sehingga 

memunculkan efek balik (backwash effect). Kemudian, perkembangan 

pembangunan di daerah maju juga menimbulkan keadaan-keadaan yang 

mendorong perkembangan daerah miskin yang dinamakan efek penyebaran 
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(spread effect) yang timbul akibat bertambahnya permintaan dari daerah kaya 

terhadap produksi daerah miskin. 

Menurut Williamson (1965, dalam Muta’ali, 2015b), menerangkan 

bahwa kesenjangan wilayah selalu ditemukan pada tahap awal pembangunan, 

yang kemudian semakin membesar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-

daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat di Indonesia, yang mana pembangunan 

yang terjadi masih terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, dan 

di kota-kota besar di Indonesia, yang menyebabkan masalah pembangunan 

belum merata dan terjadi kesenjangan wilayah. Pada intinya, kesenjangan 

wilayah akan terjadi apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan 

pemerataan pembangunan, dan kesenjangan wilayah akan menjadi 

permasalahan utama yang akan terus terjadi apabila tidak segera diatasi. 

 

2.1.2 Kawasan Strategis Nasional 

Salah satu arah pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai kemajuan dan 

kemakmuran bangsa. Pembangunan jangka panjang secara nasional diarahkan 

untuk memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap 

wilayah menjadi keunggulan kompetitif yang nantinya dapat berdaya saing. 

Selain itu, pembangunan jangka panjang juga mengarah pada pemerataan 

pembangunan di Indonesia, mengingat gap antarwilayah masih menjadi 

masalah utama dalam pembangunan. Arah pembangunan tersebut tentunya 



 

17 

 

 

 

diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat membangun wilayah-

wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan 

ekonomi. 

Oleh karena itu, dalam mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan 

mengurangi kesenjangan wilayah melalui pemerataan pembangunan, 

pemerintah telah merumuskan beberapa konsep pengambangan Kawasan 

Strategis Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, menyebutkan bahwa “Kawasan Strategis Nasional (KSN) 

adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Di 

dalam kawasan strategis berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan di bidang yang sejenis 

dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional”. 

Salah satu penetapan kawasan strategis nasional yaitu berdasarkan 

kepentingan ekonomi. Menurut Muta’ali (2015a), salah satu tipe KSN adalah 

Kawasan Strategis Ekonomi (KSE), dengan ciri dan karakteristik penetapan 

sebagai berikut: 

a. Memiliki potensi cepat tumbuh; 
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b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi nasional; 

c. Memiliki potensi ekspor; 

d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 

e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional 

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; 

g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam 

rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; 

h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. 

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional berdasarkan kepentingan 

ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai 

daerah serta mengurangi ketimpangan wilayah. 

  

2.1.3 Desa 

Definisi tentang desa banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut 

Sutardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana 

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. Desa memiliki dan menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa adanya 

campur tangan dari pemerintah daerah. Desa berdiri mandiri untuk mengatur 

wilayahnya, hal ini bermaksud desa tidak hanya sebagai unit administrasi 
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wilayah yang berisi batas-batas wilayah, tetapi didalamnya terdapat sumber 

daya alam dan manusia yang menjadi bagian dari desa. 

Menurut Bintarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah 

suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi 

antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. 

Lebih lanjut lagi, terdapat tiga unsur desa yang dikemukakan oleh Bintarto, 

yaitu daerah (wilayah), penduduk, dan tata kehidupan. 

Desa adalah unit terkecil dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Makna desa tersebut tersirat bahwa sebuah desa 

berfungsi sebagai subjek pembangunan dalam sektor pemerintahan, sosial 

budaya, perekonomian, serta pengakuan hukum dalam kesatuan NKRI. Hal ini 

memunculkan semangat pembangunan di tengah masyarakat yang mana desa 

merupakan unit terkecil dari pemerintahan dan memiliki kedekatan yang besar 

dalam penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penekanan sebagai subjek 
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pembangunan dapat diawali dengan adanya pelayanan masyarakat yang 

didukung oleh infrastruktur-infrastruktur pelayanan. Sebagai objek 

pembangunan, desa menjadi bagian dari adanya program-program pemerintah 

yang notabene bersifat sektoral. Program kerja yang ada kadang kala tidak 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa, dengan kata lain program yang 

diberikan ke desa tidak disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa. Apabila 

desa di pandang sebagai objek pembangunan, maka kemandirian suatu desa 

untuk dapat membangun desanya akan mengalami kesulitan dengan adanya 

program-program yang dijalankan oleh desa. 

Wilayah desa memiliki beberapa permasalahan baik secara internal 

maupun eksternal yang dapat menghambat pembangunan desa. Beberapa 

permasalahan desa atau desa tersebut diurakan dalam RPJM Indonesia 

(Muta’ali, 2013) sebagai berikut: 

a. Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat desa, khususnya pada aset 

tanah, modal, dan sumber daya. Selain itu juga rendahnya akses 

masyarakat desa ke sumber daya ekonomi khususnya dalam hal 

permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, 

serta jaringan kerjasama. Rendahnya penguasaan aset dan lemahnya 

akses masyarakat desa dalam menjangkau sumberdaya dan modal 

mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang sulit meningkat. 

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa yang sebagian besar 

berketerampilan rendah. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya 
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produktivitas dan lemahnya sistem kelembagaan dan organisasi sosial 

masyarakat. 

c. Terbatasnya pengembangan alternatif lapangan kerja non pertanian.  

d. Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana desa. 

e. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di 

desa. 

f. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun 

spasial. 

g. Meningkatnya kesenjangan pembangunan dan perbedaan kesejahteraan 

masyarakat antara desa dan kota. 

h. Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi 

peruntukkan lain. 

i. Rendahnya tingkat ketahanan pangan disebabkan oleh rendahnya 

tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat desa dan rendahnya kapasitas 

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian. 

j. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 

karena pengelolaan yang kurang memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

k. Belum adanya tata ruang khusus di kawasan desa, mengakibatkan 

wilayah desa baik secara fisik atau sosial ekonomi mengalami 

perubahan akibat pengaruh negatif perkembangan kota. 
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l. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, serta 

terbatasnya akses, kontrol, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan desa. 

m. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan 

desa. 

n. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah 

daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang telah 

menjadi urusan dan kewenangannya. 

o. Lemahnya kemandirian desa, karena keterbatasan aset dan akses desa 

terhadap sumber daya lokal, serta inisiatif dan kapasitas lokal yang 

lemah. 

Oleh karena itu, muncullah Undang-Undang Desa yang bersifat 

menguatkan posisi desa secara kelembagaan dalam struktur pemerintahan, serta 

mengakui desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dan satu kesatuan 

entitas sosial politik budaya yang mandiri. Selain itu, dengan adanya pengakuan 

atas desa dalam undang-undang desa juga menjadikan desa dipandang sebagai 

subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, desa dapat diposisikan 

sebagai basis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikelola 

secara mandiri oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

hal ini, desa dapat membuat kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan desa. 
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2.1.4 Karakteristik Desa 

Karakteristik desa adalah sesuatu yang melekat pada unsur-unsur desa, 

yang merupakan penciri dan memberikan kekhususan atau perbedaannya, 

sehingga merupakan aspek yang melekat pada istilah yang disebut dengan desa 

(Muta’ali, 2013). Suatu desa memiliki karakteristik baik secara fisik maupun 

sosial yang memiliki hubungan timbal balik. Karakteristik inilah yang menjadi 

pembeda antara desa satu dengan yang lainnya, karena mencerminkan ciri khas 

yang dimiliki oleh suatu desa dari segi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia. Untuk mengetahui karakteristik suatu desa, dapat dilihat dari 

karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakatnya, sebagai berikut. 

a. Karakteristik Wilayah 

Karakteristik wilayah desa ini dilihat berdasarkan kondisi 

lingkungan fisik dan aspek keruangan desa yang menjadi ciri khas desa. 

Karakteristik wilayah ini dapat diuraikan berdasarkan penggunaan lahan, 

bangunan dan permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, serta 

peruntukan ruang. 

1. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di desa berkaitan erat dengan letak geografis 

yang dapat dilihat dari segi morfologi bentuklahan maupun aksesibilitas 

terhadap wilayah perkotaan. Sebuah desa yang terletak di daerah 

pegunungan dengan dataran rendah pastinya memiliki perbedaan 

karakteristik penggunaan lahan, begitu pula dengan desa yang secara 
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aksesibilitas berada dekat dengan perkotaan tentunya akan memiliki 

penggunaan lahan yang beragam (heterogen) dibanding dengan desa 

yang berada jauh dari perkotaan. Penggunaan lahan sebagai bentuk 

interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya menunjukkan variasi 

yang sangat besar dan dapat digunakan untuk melakukan diferensiasi 

struktur keruangan. 

Berdasarkan morfologi bentuklahan, desa dicirikan dengan 

suatu wilayah yang memiliki ciri khas pada kegiatan pertanian. Berikut 

ini diuraikan ciri-ciri penggunaan lahan di wilayah desa menurut 

Muta’ali (2013), antara lain: 

- Memiliki fungsi ruang terbuka (open space) lebih luas dibandingkan 

dengan area terbangun (built-up area). 

- Memiliki wilayah hijau (green area) yang lebih luas, baik yang 

bersifat lindung seperti hutan dan vegetasi lindung lainnya, padang 

rumput, maupun area pertanian khususnya sawah. 

- Area penggunaan lahan memungkinkan berkembangnya 

keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. 

- Penggunaan lahan didominasi peruntukan lahan pertanian, baik 

lahan basah maupun lahan kering, termasuk perkebunan dan 

perikanan (tambak). 

- Penggunaan lahan untuk area permukiman dan sarana prasarana 

lainnya jauh lebih rendah dibandingkan area terbuka hijau. 
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- Jenis-jenis penggunaan lahan yang berkembang memiliki tingkat 

heterogenitas yang lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. 

 

2. Bangunan dan Permukiman 

Karakteristik bangunan dan permukiman di desa dapat diamati 

dari luas dan ketinggian, kepadatan, jenis bahan bangunan, dan 

peruntukan bangunan. Ciri-ciri karakteristik bangunan dan permukiman 

di desa menurut Muta’ali (2013) adalah sebagai berikut: 

- Dalam setiap area bangunan, koefisien dasar bangunan 

menunjukkan bahwa luas bangunan lebih rendah dibanding area 

yang akan dibangun atau area terbukanya termasuk area resapan. 

- Bangunan di desa pada umumnya berlantai satu dengan ketinggian 

yang relatif rendah. 

- Tingkat kepadatan bangunan dan permukiman rendah. 

- Jenis bahan bangunan sebagian besar menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungannya dan banyak terbuat dari bahan-bahan alam 

sekitarnya. 

- Bentuk-bentuk bangunan masih terikat dengan nilai-nilai budaya 

masyarakatnya (tradisional). 

- Peruntukan bangunan relatif sederhana (tidak kompleks) yang 

terdiri dari permukiman dan fasilitas bersama (pendidikan, 

kesehatan, tempat ibadah, dan kantor desa). 
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3. Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah 

Karakteristik sistem sarana dan prasarana wilayah di desa 

merujuk pada keterjangkauan masyarakat desa terhadap fasilitas-

fasilitas umum di desa yang dapat mendukung kegiatan masyarakat 

dalam beraktivitas sehari-hari. Sistem sarana dan prasarana tersebut 

meliputi sistem sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan 

perdagangan, sosial budaya, pemerintahan, transportasi, listrik dan 

energi, sarana informasi dan telekomunikasi, pertanian khususnya 

irigasi, air bersih dan sanitasi. Ketersediaan sarana prasarana tersebut 

sangat mendukung desa dalam membangun desanya, serta kualitas dari 

sarana dan prasarana tersebut juga akan memengaruhi perkembangan 

suatu desa. Permasalahan yang masih terjadi yaitu adanya kesenjangan 

pembangunan dalam hal ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 

antara desa dengan kota, yang menyebabkan perbedaan perkembangan 

antara desa dan kota. 

 

4. Peruntukan Ruang 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, 

dan memelihara kelangsungan hidupnya (Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007). Wilayah desa memiliki ciri wilayah yang memiliki 
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sumber daya pertanian dan lingkungan hidup atau ruang terbuka hijau 

yang luas sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. 

Desa juga berperan dalam menopang interaksi sosial dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, serta sebagai penyeimbang ekosistem 

lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat. Peran sumber daya dan lingkungan hidup ini acap kali 

menjadi penghambat suatu desa mengembangkan wilayahnya karena 

tidak adanya regulasi tata ruang yang mengatur wilayah desa, sehingga 

desa kurang dapat mengoptimalkan kondisi wilayahnya dengan baik. 

Menurut Muta’ali (2013), sesuai dengan tujuan pengembangan 

kawasan desa, yang didalamnya terdiri dari desa-desa yang membentuk 

suatu kawasan dan dapat diimplementasikan pada setiap desa, pola 

peruntukan ruang desa cenderung untuk zona konservasi dan fungsi 

lindung. Hal ini tercermin dari tujuan peruntukan ruang kawasan desa 

yaitu: 

- Mengatur pemanfaatan ruang kawasan desa guna meningkatkan 

kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak 

negatif terhadap lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. 

- Meningkatkan fungsi kawasan desa secara serasi, selaras dan 

seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan 

masyarakat. 
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- Mencapai tata ruang desa yang optimal, serasi, selaras, dan 

seimbang dalam pengembangan kehidupan masyarakat. 

- Mendorong dinamika kegiatan pembangunan di desa sehingga 

dicapai kehidupan desa yang berkeadilan serta menunjang 

pelestarian budaya. 

- Menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesan dan 

perkotaan. 

- Mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar. 

- Mencegah kerusakan lingkungan. 

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan secara tepat. 

- Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 

- Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan desa. 

 

b. Karakteristik Masyarakat 

Karakteristik masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial 

masyarakat yang berada di desa, yang memiliki ciri khas yang berbeda 

dengan masyarakat kota. Pada dasarnya, kondisi masyarakat desa sudah 

mendapat berbagai pengaruh dari kota baik yang pengaruhnya kecil 

maupun besar. Kehidupan masyarakat desa atau yang lebih dikenal dengan 

“ruralisme” masih berlaku kental dalam masyarakat desa. Ruralisme sendiri 
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berkaitan dengan tata hidup masyarakat di wilayah desa (rural) yang pada 

dasarnya merupakan tata hidup agraris yang berpegang teguh pada adat 

yang diturunkan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya tanpa 

banyak perubahan. Di dalam ruralisme terdapat unsur-unsur kekeluargaan, 

gotong royong, adat dan agama yang menjadi pedoman dalam sistem 

kehidupan masyarakt desa. 

Ciri awal masyarakat desa pada umumnya hidup bergantung dengan 

kondisi sumber daya alam di desanya, seperti memiliki mata pencaharian 

dalam bidang pertanian, peternakan, nelayan, dan sebagainya. Ukuran 

komunitas masyarakat desa relatif kecil dan homogen dengan memegang 

teguh tradisi, nilai dan norma, serta adat istiadat. Beberapa ciri karakteristik 

masyarakat desa menurut Khairudin dalam Muta’ali (2013) dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pekerjaan 

Pada umumnya, pekerjaan masyarakat desa masih banyak 

bergantung kepada alam (tanaman dan hewan) dan bersifat homogen, 

khususnya dibidang pertanian (usaha tani, peternakan, perikanan) 

2. Ukuran Masyarakat  

Ukuran masyarakat di desa relatif kecil karena terkait dengan 

keseimbangan antara potensi alam dan penduduknya. Tingginya rasio 

tanah dan manusia mengakibatkan ada batas tertentu (daya dukung 
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lingkungan) yang harus ditaati sehingga masyarakat masih mampu di 

dukung dan kondisi cukup sejahtera. 

3. Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk di desa pada umumnya masih rendah baik 

dalam pengertian rasio penduduk dengan luas wilayah maupun rasio 

antara tempat tinggal dibandingkan dengan luas wilayah, yang mana di 

sekitar rumah umumnya masih dikelilingi lahan pertanian. Kepadatan 

yang rendah memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang intim 

dan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kelompok sosial yang 

menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis.  

4. Lingkungan 

Kondisi lingkungan di desa dalam artian lingkungan fisik, 

biologis, maupun sosial budaya masih terjaga dan berfungsi dengan 

baik sehingga tercipta hubungan lingkungan yang relatif lebih harmonis 

antara lingkungan fisik dan sosial budaya. 

5. Diferensiasi Sosial 

Diferensiasi sosial masyarakat desa tergolong rendah, yang 

dipengaruhi oleh banyaknya kelompok sosial dan struktur sosial yang 

ada. 

6. Stratifikasi Sosial  

Terdapat empat perbedaan pokok diantara piramida sosial yang 

ada di desa dengan di kota, yaitu: 
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- Jumlah kelas-kelas sosial di desa lebih sedikit daripada di kota. 

- Perbedaan antarkelas sosial di desa tidaklah begitu besar. 

- Jarak kelas sosial di desa lebih kecil dibandingkan dengan di kota. 

- Prinsip kasta di desa tergolong kaku. 

7. Mobilitas Sosial 

Mobilitas sosial masyarakat desa relatif rendah dan stagnan, 

karena dipengaruhi oleh status sosial dan homogenitas mata 

pencaharian yang menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan status 

sosialnya. 

8. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang 

menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia, 

dan antara perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial masyarakat 

desa lebih intens terjadi karena kecilnya jumlah penduduk dan variasi 

sosial. Komunikasi masyarakat desa lebih bersifat personal (face to 

face) sehingga saling kenal dengan baik. 

9. Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial masyarakat desa sangat kuat karena adanya 

kesamaan ciri sosial ekonomi budaya bahkan tujuan hidup. Kuatnya 

solidaritas ini didukung oleh hubungan yang bersifat informal dan tidak 

terikat kontrak. 
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10. Kontrol Sosial 

Kontrol sosial masyarakat desa sangat kuat terkait dengan 

pranata-pranata sosial berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam kontrol sosial 

terdapat sanksi-sanksi sosial yang dikenakan bagi anggota masyarakat 

yang melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut. 

11. Tradisi Lokal 

Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat, karena masih sering 

dijumpai tradisi, nilai, norma, dan adat istiadat yang telah berkembang 

secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Tradisi lokal masyarakat 

desa masih tetap dilestarikan oleh masyarakatnya agar tidak punah dan 

tetap lestari. 

 

2.1.5 Pembangunan Desa 

Pembangunan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa 

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selaras dengan definisi 

tersebut, menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa Pembangunan desa 

adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
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besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran 

yang penting dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan unit 

terkecil dalam pemerintahan yang memiliki otonomi sendiri dalam membangun 

wilayahnya. Pembangunan desa akan memperhatikan potensi, permasalahan 

yang ada di desa, dan kebutuhan desa sehingga program-program 

pembangunan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan kondisi asli desa 

dan hal ini akan memiliki dampak yang besar dalam pembangunan nasional. 

Pembangunan desa akan berkaitan dengan konteks manajemen 

pembangunan, tidak hanya di tingkat desa tetapi juga dengan tingkat diatasnya 

di lingkup kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kedudukan suatu 

desa memiliki konteks yang luas secara sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini 

berkaitan dengan hubungan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan, 

desa dalam kabupaten, antarkabupaten, hingga ke tingkat nasional. 

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, yang 

didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Desa menjadi dasar dari sebuah 

pembangunan nasional. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, pembangunan 

desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan didukung partisipasi masyarakat 

desa yang memiliki semangat gotong royong. 

Pembangunan desa tidak hanya dilakukan dalam hal pembangunan 

fisik, tetapi juga memperhatikan pembangunan non-fisik. Pembangunan non-

fisik ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan modal utama 
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dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia di desa atau bisa 

disebut pembangunan masyarakat desa harus diperhatikan, karena akan 

menunjang keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa 

dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan masyarakat dan 

karakter masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa. 

Suatu desa memiliki kewenangan dalam membangun desanya. 

Kewenangan desa dalam pembangunan desa ini dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 8 yang mengatakan bahwa 

“kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 

istiadat desa”. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dapat berupa 

pengelolaan aset desa salah satunya yaitu pengelolaan sumber daya alam. 

Dengan adanya kewenangan ini maka desa dapat melakukan pembangunan 

desanya sesuai dengan potensi yang ada. Sedangkan pada Pasal 78 Ayat 1 

menjelaskan bahwa potensi ekonomi lokal desa menjadi syarat adanya 

pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia. Pembangunan desa yang sesuai dengan 

potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai simbol 

pembangunan bagi desa tersebut. Oleh karena itu, pembangunan desa 

berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa dapat berbeda dengan desa 
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yang lain. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki keanekaragaman yang khas, 

baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan geografis. 

 

2.1.6 Tipologi Desa 

Tipologi desa adalah kegiatan pengelompokkan desa-desa berdasarkan 

kesamaan ciri-ciri wilayah dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu 

(Muta’ali, 2013). Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 

2019, tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, 

sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta 

perubahan/perkembangan dan kemajuan desa. Dari definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tipologi desa digunakan untuk mengelompokkan desa-desa 

yang mempunyai karakteristik sama, baik secara fisik maupun sosial. Tujuan 

dari mengelompokkan desa ini yaitu untuk melihat potensi dan permasalahan 

yang ada di desa berdasarkan tipologinya untuk dapat dibuat suatu perencanaan 

dan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, 

terdapat lima (5) tipologi desa sebagai berikut. 

a. Desa Mandiri 

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan 

melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan 

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 
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b. Desa Maju 

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 

kemiskinan. 

c. Desa Berkembang 

Desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang 

memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

d. Desa Tertinggal 

Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya 

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia 

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

e. Desa Sangat Tertinggal 

Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan 

karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 

sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 
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Tipologi desa tersebut dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun 

(IDM) dengan status kemajuan dan kemandirian desa sebagai berikut: 

a. Desa Mandiri   : IDM > 0,8155 

b. Desa Maju   : IDM ≤ 0,8155 dan > 0,7072 

c. Desa Berkembang  : IDM ≤ 0,7072 dan > 0,5989 

d. Desa Tertinggal   : IDM ≤ 0,5989 dan > 0,4907 

e. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907 

Dengan mengetahui bentuk tipologi desa, dapat dilihat seberapa jauh 

perkembangan pembangunan desa, sehingga dapat diuraikan strategi untuk 

meningkatkan status tipologi desa menjadi desa yang mandiri. 

 

2.1.7 Pendapatan Asli Desa 

Pengakuan negara atas desa yang terwujud dalam undang-undang desa 

menyebabkan adanya pengakuan negara terhadap kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan dalam skala lokal desa. Pemberian 

kewenangan desa ini akan diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa 

untuk dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Oleh karena itu, desa memiliki 

sumber-sumber pendapatan sebagai hak desa yang harus dikelola dengan baik 

untuk melaksanakan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72. Berdasarkan ketentuan 

ini, desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima 
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Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus, di samping sumber-sumber pendapatan lain. 

Pada Pasal 72 Ayat 1, pendapatan desa bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota. 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Adanya otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, 

selain itu juga dapat mengurangi ketergantungan desa khususnya dalam hal 

keuangan terhadap pemerintah daerah melalui kebijakan atau program serta 

dana pembangunan desa. Pendapatan Asli Desa merupakan berbagai bentuk 

usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Kemampuan desa 

dalam mengelola Pendapatan Asli Desa erat kaitannya dengan kemampuan 

desa dalam meningkatan kemandirian desa. Apabila Pendapatan Asli Desa 

yang mampu dikelola oleh desa semakin besar, maka kesempatan desa untuk 
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menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa 

akan semakin besar.  

Pendapatan Asli Desa memiliki urgensi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yaitu dalam hal pembiayaan. Terdapat permasalahan yang 

menjadi kendalanya yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa agar 

dapat menunjang pembangunan desa dan dapat memberikan kontribusi yang 

lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pada struktur 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa 

memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. 

Hal ini dapat memengaruhi proses penyelenggaraan dari pemerintahan desa 

dalam mencapai tujuan pembangunan desa untuk menyejahterakan masyarakat 

desa. 

 

2.1.8 Indeks Desa Membangun 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Indeks Desa Membangun, yang dimaksud dengan Indeks Desa 

Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks 

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi 

Desa. Indeks Desa Membangun ini disusun dalam upaya mendukung 

penanganan pengentasan desa sangat tertinggal dan tertinggal serta peningkatan 

desa mandiri. Penyusunan Indeks Desa Membangun bertujuan untuk 
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menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta menyediakan data 

dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Ruang lingkup pengaturan Indeks 

Desa Membangun meliputi komponen Indeks Desa Membangun, status 

kemajuan dan kemandirian desa, serta penggunaan dan pengelolaan data Indeks 

Desa Membangun. 

Indeks Desa Membangun dapat menjadi data dasar dalam pembangunan 

wilayah desa, karena dalam menentukan nilai indeks sebuah desa didapat dari 

penilaian komponen-komponen yang masuk dalam indeks komposit yang dapat 

menggambarkan permasalahan dan kondisi fisik maupun sosial masyarakat. 

Penggunaan data Indeks Desa Membangun juga dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan bagi desa dengan diketahuinya komponen mana yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan desa, sehingga dalam proses pembangunan desa dapat 

melihat hasil dari nilai indeks agar pembangunan yang dilaksanakan dapat 

optimal dan sesuai dengan kondisi desa. 

 

2.1.9 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan metode analisis berdasarkan identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT 

memiliki empat unsur, yaitu S (strength) atau kekuatan yang merujuk pada 

keunggulan kompetitif dan kompetensi lainnya, W (weakness) atau kelemahan 

yang merujuk pada hambatan yang membatasi pilihan-pilihan pada 

pengembangan strategi, O (opportunity) atau peluang yang merujuk pada 
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menyediakan kondisi yang menguntungkan atau peluang yang membatasi 

penghalang, dan T (threat) atau ancaman yang merujuk pada kondisi yang 

dapat menghalangi atau menjadi ancaman dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur 

dalam metode SWOT ini akan diolah menggunakan matriks internal factor 

evaluation (IFE) dan matriks eksternal factor evaluation (EFE), yang mana IFE 

meliputi kekuatan dan kelemahan dan EFE meliputi peluang dan tantangan. 

Setelah mengumpulkan berbagai informasi, selanjutnya yaitu dengan 

memanfaatkan informasi tersebut ke dalam rumusan strategi menggunakan 

matriks SWOT. Matriks analisis SWOT menghasilkan empat set kemungkinan 

alternatif strategi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman atau tantangan yang dimiliki. Matriks SWOT 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Matriks Analisis SWOT 

 

Internal 

 

Eksternal 

KEKUATAN 

STRENGTHS 

(S) 

Tentukan faktor-faktor 

kekuatan internal 

KELEMAHAN 

WEAKNESSES 

(W) 

Tentukan faktor-faktor 

kelemahan internal 

PELUANG 

OPPORTUNITIES 

 (O) 

Tentukan faktor-faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI S-O 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRAGEI W-O 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang 

ANCAMAN 

THREATHS 

(T) 

Tentukan faktor-faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI S-T 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI W-T 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 
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Analisis SWOT ini bertumpu pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). 

Alternatif strategi adalah hasil dari matriks SWOT yang menghasilkan empat 

strategi yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Alternatif strategi SWOT dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Strategi S-O  

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuaan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Apabila di dalam 

kajian terlihat peluang-peluang yang tersedia ternyata juga memiliki posisi 

internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan 

komparatif.  

b. Strategi S-T  

Startegi ini merupakan strategi dalam menggunakan yang dimiliki 

dalam mengatasi ancaman. Strategi ini mempertemukan interaksi antara 

ancaman atau tantangan dari luar yang diidentifikasi untuk memperlunak 

ancaman atau tantangan tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya 

menjadi peluang. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman.  

c. Strategi W-O  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi ini merupakan 
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kajian yang menuntut adanya kepastian dari berbagai peluang dan 

kekurangan yang ada. Peluang yang besar disini akan dihadapi oleh 

kurangnya kemampuan sektor untuk menangkapnya. Pertumbuhan harus 

dilakukan secara hati-hati untuk memilih dan menerima peluang tersebut. 

Khususnya dikaitkan dengan keterbatasan potensi kawasan, strategi ini 

diterapkan berdasarkan pemanfaaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada.  

d. Strategi W-T  

Strategi ini merupakan tempat menggali berbagai kelemahan, hal ini 

dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman dan tantangan dari luar dengan 

kelemahan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan 

untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan sedikit 

membenahi sumber daya internal yang ada. Strategi ini didasarkan pada 

kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. 

 

2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik strategi 

pembangunan desa telah beberapa kali dilakukan oleh beberapa peneliti, 

diantaranya adalah Izzatun Ni’mah (2016) dengan penelitian “Public-Private 

Partnership untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata di 

Wilayah Kedungsepur”. Tujuan penelitian ini adalah menemukan alternatif 
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strategi peningkatan indikator-indikator kinerja sektor pariwisata untuk 

mengetahui faktor penyebab penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Salah satu metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode SWOT. Penelitian ini menghasilkan 

alternatif strategi apa yang harus digunakan untuk dilaksanakan dalam upaya 

peningkatan indikator kinerja sektor pariwisata. Persamaan dari penelitian ini 

adalah pemakaian metode analisis SWOT dalam menemukan faktor yang 

memengaruhi dan merumuskan strategi. Perbedaan dari penelitian ini terletak 

pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini lebih menekankan pada 

public-private partnership dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, serta 

penggunaan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan 

prioritas strategi. 

Sedangkan, Moh. Hudi Setyobakti (2017) melakukan penelitian 

“Identifikasi Masalah dan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun 

(IDM) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan keadaan desa berbasis Indeks Desa 

Membangun (IDM) untuk mengetahui permasalahan dan potensi desa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan community based research yang 

dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kondisi desa yang 

dilihat dari permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh desa sebagai bahan 

pembangunan desa. Persamaan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 

permasalahan dan potensi desa serta pemakaian Indeks Desa Membangun 
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sebagai bahan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada metode 

penelitian yang digunakan. 

Selain itu, Mulyanto (2014) juga melakukan penelitian “Indikator dan 

Karakteristik Pembangunan Desa Sebagai Basis Implementasi Undang-Undang 

Desa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun model pengukuran 

kemajuan pembangunan desa, melihat karakteristik kemajuan pembangunan 

desa. Penelitian ini menggunakan indikator dari Indeks Pembangunan Desa 

(IPDesa) serta metode uji korelasi dan analisis varian satu jalur. Penelitian ini 

menghasilkan indikator yang memiliki peranan penting dalam kemajuan 

pembangunan desa, dan terdapat faktor pembeda yang memengaruhi kemajuan 

pembangunan desa. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang pembangunan 

desa yang didalamnya melihat karakteristik desa. Sedangkan perbedaan dari 

penelitian ini adalah penggunaan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) sebagai 

penentu indikator dan karakteristik pembangunan desa. 

Untuk lebih jelasnya, kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

diuraikan dalam Tabel 2.2. berikut. 
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Tabel 2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan  

Nama, Tahun, 

Judul Penelitian 

Rumusan Masalah 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Izzatun Ni’mah 

(2016). Public-

Private 

Partnership untuk 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 

Pariwisata di 

Wilayah 

Kedungsepur. 

Kinerja sektor 

pariwisata wilayah 

Kedungsepur 

mengalami 

peningkatan, namun 

secara kontribusi 

terhadap PDRB dan 

rata-rata lama tinggal 

menunjukkan 

penurunan. 

Menemukan 

alternatif strategi 

peningkatan 

indikator-indikator 

kinerja sektor 

pariwisata untuk 

mengetahui faktor 

penyebab 

penurunan 

kontribusi sektor 

pariwisata terhadap 

PDRB dan rata-rata 

lama tinggal 

wisatawan 

Metode 

Analisis 

SWOT dan 

Analytical 

Hierarchy  

Process 

(AHP) 

- Berdasarkan Anlisis 

SWOT, pengembangan 

sektor pariwisata 

Kedungsepur berada pada 

kuadran III yaitu 

mendukung strategi turn 

around. 

- Berdasarkan AHP, aspek 

kelembagaan dan alternatif 

mempererat hubungan 

internal kelembagaan 

menjadi prioritas 

pengembangan sektor 

pariwisata . 

Metode penelitian 

yang digunakan 

sama yaitu dengan 

SWOT. 

Lebih 

menekankan 

pada public-

private 

partnership dan 

pertumbuhan 

ekonomi sektor 

pariwisata, dan 

menggunakan 

metode 

Analytical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

Moh. Hudi 

Setyobakti 

(2017). 

Identifikasi 

Masalah dan 

Potensi Desa 

Berbasis Indek 

Desa 

Membangun 

(IDM) di Desa 

Gondowangi 

Kecamatan Wagir 

Kabupaten 

Malang. 

1. Mengenali 

bagaimana 

permasalahan 

pembangunan 

yang terjadi di 

desa? 

2. Potensi apa yang 

dimiliki oleh desa, 

yang dapat 

dioptimalkan 

untuk mengatasi 

atau 

meminimalisir 

permasalahan 

yang ada? 

Mendeskripsikan 

keadaan desa 

berbasis Indeks 

Desa Membangun 

(IDM) sebagaimana 

regulasi Permendesa 

Nomor 2 tahun 

2016. 

Pendekatan 

Community 

Based 

Research 

yang 

dilakukan 

secara 

kualitatif. 

- Desa Gondowangi adalah 

desa dengan kategori sub 

urban, sehingga sifat 

masyarakatnya menyatu, 

tidak terpisah secara 

geografis. 

- Desa Gondowangi dekat 

dengan pusat pelayanan 

masyarakat termasuk yang 

dibangun oleh desa. 

- Sarana dan prasarana desa 

khususnya terkait dengan 

pelayanan dasar telah 

terpenuhi, kekurangannya 

hanya perlu optimalisasi 

pemanfaatan. 

Meneliti tentang 

identifikasi 

masalah dan 

potensi desa serta 

penggunaan 

Indeks Desa 

Membangun 

(IDM) sebagai 

bahan penelitian. 

Perbedaan 

terdapat pada 

metode 

penelitian yang 

digunakan. 

Selain itu hasil 

penelitian hanya 

mendeskripsikan 

keadaan desa 

dan belum ke 

arah strategi 

pembangunan 

desa. 
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- Potensi yang menunjang 

adalah ketersediaan SDM, 

Pemerintah desa yang pro 

aktif, kearifan lokal yang 

sudah berjalan seperti 

pengelolaan sampah, 

kelembagaan ekonomi desa 

berupa Bumdesa yang 

sudah berjalan. 

Mulyanto (2014). 

Indikator dan 

Karakteristik 

Pembangunan 

Desa Sebagai 

Basis 

Implementasi atas 

Undang-Undang 

Desa. 

Pembangunan desa 

memerlukan perhatian 

lebih dari pemerintah, 

mengingat setiap desa 

akan menerima dana 

desa, sehingga 

diperlukan upaya 

untuk mencari 

alternatif penggunaan 

dana/alokasi dana 

desa. 

- Menyusun model 

pengukuran 

kemajuan 

pembangunan 

desa. 

- Meneliti 

karakteristik 

kemajuan 

pembangunan 

desa dilihat dari 

sudut pandang 

jenis/tipologi 

desa, pembagian 

zona kota-desa, 

kondisi 

perpindahan 

penduduk desa 

(net migrations), 

jangkauan 

pelayanan, dan 

rasio jenis 

kelamin. 

Uji korelasi 

dan analisis 

varian satu 

jalur 

- Ditemukan bahwa dari 9 

indikator penentu IPDesa, 

satu-satunya indikator yang 

secara absolut maupun dari 

besaran derajat korelasi 

yang hampir sama adalah 

Indikator Kesejahteraan 

Masyarakat (IJAHMAS). 

Hal ini mengindikasikan 

bahwa IJAHMAS 

mempunyai peran penting 

dalam pembentukan 

IPDesa. 

- Dari 5 faktor pembeda, 

hanya ada 2 variabel 

pembeda yang signifikan, 

yaitu variabel rasio lahan 

pertanian dan variabel 

migrasi bersih (net 

migrations). 

Meneliti tentang 

karakteristik 

pembangunan desa 

Penelitian ini 

menggunakan 

Indeks 

Pembangunan 

Desa (IPD) 

sebagai penentu 

indikator dan 

karakteristik 

pembangunan 

desa. 

Sumber: Izzatun Ni’mah (2016), Moh. Hudi Setyobakti (2017), Mulyanto (2014) 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir diawali dengan menentukan satu tema yaitu 

mengenai pembangunan desa kemudian didapatkan masalah kesenjangan 

pembangunan wilayah antara desa dan kota yang menyebabkan masih terdapat 

desa dengan tipologi sangat tertinggal. Kesenjangan pembangunan ini 

memunculkan gap antara desa dan kota, sehingga menunjukkan pembangunan 

desa belum merata. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, diperlukan suatu 

penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik desa dan mencari faktor-faktor 

yang memengaruhi karakteristik desa yang menyebabkan desa tersebut 

dikatakan sangat tertinggal, sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi 

pembangunan desa dengan tipologi sangat tertinggal tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kawasan Kedungsepur yang merupakan kawasan strategis 

nasional, namun di dalamnya masih memiliki desa dengan tipologi sangat 

tertinggal. Pada penelitian ini, identifikasi karakteristik desa dengan tipologi 

sangat tertinggal menggunakan data Indeks Desa Membangun untuk 

mengetahui nilai indeks per indikator di masing-masing desa dan variabel 

karakteristik desa dari Muta’ali (2013). Kemudian, dalam mencari faktor 

pengaruh, dilihat dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 

perkembangan desa tersebut. Kedua permasalahan tersebut selanjutnya 

dianalisis menggunakan SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi pembangunan desa dan sebagai data dalam perumusan strategi 

pembangunan desa. Pada akhirnya, akan muncul rekomendasi dan arahan 
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kebijakan terkait pembangunan desa dengan tipologi sangat tertinggal. Untuk 

lebih jelas, kerangka berpikir pada penelitian ini dilihat sebagai berikut. 

  
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Latar Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Kedungsepur, tepatnya di dua 

kabupaten yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 

Tengah, yang memiliki desa dengan tipologi sangat tertinggal. Kedua 

kabupaten tersebut masing-masing diambil satu desa yang memiliki tipologi 

desa sangat tertinggal. Untuk Kabupaten Demak, dipilih Desa Sidogemah 

Kecamatan Sayung. Sedangkan untuk Kabupaten Grobogan dipilih Desa Deras 

Kecamatan Kedungjati.  

 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa dengan 

tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur, yang mana hanya tersebar 

di dua kabupaten yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Data desa 

tersebut di dapat dari data Indeks Desa Membangun (IDM). 

 

3.3. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas adanya 

kriteria dan pertimbangan khusus dari peneliti dengan tujuan sampel yang 
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diambil sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan 

penelitian serta informasi yang didapatkan representatif. Sampel penelitian ini 

adalah Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Desa Deras 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Pemilihan kedua desa tersebut 

karena berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 

merupakan desa dengan tipologi sangat tertinggal. Pemilihan Desa Sidogemah 

karena hanya terdapat satu desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kabupaten 

Demak. Sedangkan pemilihan Desa Deras dari lima desa dengan tipologi sangat 

tertinggal di Kabupaten Grobogan, karena berdasarkan nilai IDM memiliki 

nilai yang terbaik dibanding empat desa lainnya, sehingga yang paling potensial 

untuk peningkatan status tipologi desa. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah karakteristik desa dan faktor pengaruh karakteristik desa yang 

terdapat di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan Desa 

Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. 
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3.4.1 Karakteristik Desa 

Pada penelitian ini, variabel penelitian karakteristik desa berdasarkan 

indikator Indeks Desa Membangun menurut Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta karakteristik desa menurut 

Muta’ali (2013). 

3.4.1.1. Indikator Indeks Desa Membangun 

Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri dari tiga indeks komposit yang 

masing-masing memiliki dimensi, perangkat indikator, dan indikator per item 

yang dapat dilihat dari Tabel berikut. Selain itu, dapat pula ditambahkan 

berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan dalam memperkuat pengukuran 

Indeks Desa Membangun. 
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Tabel 3.1. Indikator Indeks Desa Membangun 

No 
Indeks 

Komposit 
Dimensi Indikator Indikator Per Item 

1 INDEKS 

KETAHANAN 

SOSIAL 

KESEHATAN 1 Pelayanan 

Kesehatan 

1 Waktu tempuh ke prasarana 

kesehatan <30 menit 

2 Tersedia tenaga kesehatan 

bidan 

3 Tersedia tenaga kesehatan 

dokter 

4 Tersedia tenaga kesehatan 

lain 

2 Keberdayaan 

Masyarakat 

Untuk 

Kesehatan 

5 Akses ke poskesdes, polindes 

dan posyandu 

6 
Tingkat aktivitas posyandu 

3 Jaminan 

Kesehatan 

7 
Tingkat kepesertaan BPJS 

PENDIDIKAN 4 Akses 

Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah 

8 Akses ke Pendidikan Dasar 

SD/MI <3 km 

9 Akses ke SMP/MTS < 6 km 

10 Akses ke SMU/SMK < 6 km 

5 Akses 

Pendidikan 

Nor Formal 

11 Kegiatan pemberantasan buta 

aksara 

12 Kegiatan PAUD 

13 Kegiatan PKBM/Paket ABC 

14 Akses ke pusat 

keterampilan/kursus 

6 Akses ke 

pengetahuan 

15 Taman bacaan masyarakat 

atau perpustakaan desa 

MODAL 

SOSIAL 

7 Memiliki 

Solidaritas 

Sosial 

16 Kebiasaan gotong royong di 

desa 

17 Keberadaan ruang publik 

terbuka bagi warga yang 

tidak berbayar 

18 Ketersediaan fasilitas atau 

lapangan olahraga 

19 Terdapat kelompok kegiatan 

olahraga 

8 Memiliki 

Toleransi 

20 Warga desa terdiri dari 

beberapa suku atau etnis 

21 Warga desa berkomunikasi 

sehari-hari menggunakan 

Bahasa yang berbeda 

22 Terdapat keragaman agama 

di desa 

9 Rasa Aman 

Penduduk 

23 Warga desa membangun 

pemeliharaan poskamling 

lingkungan 

24 Partisipasi warga 

mengadakan siskamling 



 

54 

 

 

 

25 Tingkat kriminalitas yang 

terjadi di desa 

26 Tingkat konflik yang terjadi 

di desa 

27 Upaya penyelesaian konflik 

yang terjadi di desa 

10 Kesejahteraan 

Sosial 

28 Terdapat akses ke Sekolah 

Luar Biasa 

29 Terdapat penyandang 

kesejahteraan sosial (anak 

jalanan, pekerja seks 

komersial dan pengemis) 

30 Terdapat penduduk yang 

bunuh diri 

PERMUKIMAN 11 Akses ke Air 

Bersih dan 

Air Minum 

Layak 

31 Mayoritas penduduk desa 

memiliki sumber air minum 

yang layak 

32 Akses penduduk desa 

memiliki air untuk mandi dan 

mencuci 

12 Akses ke 

Sanitasi 

33 Mayoritas penduduk di desa 

memiliki jamban 

34 Terdapat tempat pembuangan 

sampah 

13 Akses ke 

Listrik 

35 Jumlah keluarga yang telah 

memiliki aliran listrik 

14 Akses 

Informasi dan 

Komunikasi 

36 Penduduk desa memiliki 

telepon selular dan sinyal 

yang kuat 

37 Terdapat siaran televisi lokal, 

nasional dan asing 

38 Terdapat akses internet 

2 INDEKS 

KETAHANAN 

EKONOMI 

EKONOMI 15 Keragaman 

Produksi 

Masyarakat 

Desa 

39 Terdapat lebih dari satu jenis 

kegiatan ekonomi penduduk 

16 Tersedia 

Pusat 

Pelayanan 

Perdagangan 

40 Akses penduduk ke pusat 

perdagangan (pertokoan, 

pasar permanen dan semi 

permanen) 

41 Terdapat sektor perdagangan 

di permukiman (warung dan 

minimarket) 

42 Terdapat usaha kedai 

makanan, restoran, hotel dan 

penginapan 

17 Akses 

Distribusi / 

Logistik 

43 Terdapat kantor pos dan jasa 

logistic 
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18 Akses ke 

Lembaga 

Keuangan 

dan 

Perkreditan 

44 Tersedianya lembaga 

perbankan umum 

(pemerintah dan swasta) 

45 Tersedianya BPR 

46 Akses penduduk ke kredit 

19 Lembaga 

Ekonomi 

47 Tersedianya lembaga 

ekonomi rakyat 

20 Keterbukaan 

Wilayah 

48 Terdapat moda transportasi 

umum (transportasi angkutan 

umum, trayek regular dan 

jam operasi angkutan umum) 

49 Jalan yang dapat dilalui oleh 

kendaraan bermotor roda 

empat atau lebih (sepanjang 

tahun kecuali musim hujan, 

kecuali saat tertentu) 

50 Kualitas jalan desa (jalan 

terluas di desa dengan aspal, 

kerikil, dan tanah) 

3 INDEKS 

KETAHANAN 

LINGKUNGAN 

LINGKUNGAN 21 Kualitas 

Lingkungan 

51 Ada atau tidak adanya 

pencemaran air, tanah dan 

udara 

52 Terdapat sungai yang terkena 

limbah 

22 Potensi 

Rawan 

Bencana dan 

Tanggap 

Bencana 

53 Kejadian bencana alam 

(banjir, tanah longsor, 

kebakaran hutan) 

54 Upaya/tindakan terhadap 

potensi bencana alam 

(tanggap bencana, jalur 

evakuasi, peringatan dini dan 

ketersediaan peralatan 

penanganan bencana) 

         Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun 

 

Untuk mengidentifikasi karakteristik desa dengan tipologi sangat 

tertinggal di Desa Sidogemah dan Desa Deras, maka perlu adanya penilaian 

pada masing-masing indikator Indeks Desa Membangun. Berikut ini 

merupakan metode penilaian dan perhitungan Indikator Indeks Desa 

Membangun. 
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Tabel 3.2. Prosedur Pemberian Skor Setiap Indikator Indeks Desa Membangun 

IDM terdiri dari 

IKS = Indeks Ketahanan Sosial 

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi 

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan 

IDM = 
𝑰𝑲𝑺+𝑰𝑲𝑬+𝑰𝑲𝑳

𝟑
𝒔

 

INDIKATOR SKORING 

Indeks Ketahanan Sosial 
IKS = 

∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓

𝟏𝟕𝟓
𝒂

 

 

Skor Akses Sarana Kesehatan Jika waktu waktu tempuh (menit)   

 ≤ 30 maka skor 5    

 31 – 60 maka skor 4   

 61 – 90 maka skor 3   

 91 – 120 maka skor 2  

  >120 maka skor 1 

 

Skor Dokter Jika jumlah dokter   

 ≥ 1 maka skor 5   

 0 maka skor 0   

 

Skor Bidan Jika jumlah bidan 

 ≥ 1 maka skor 5   

 0 maka skor 0   

 

Skor Tenaga Kesehatan Lain Jika jumlah tenaga kesehatan lainnya   

 ≥ 5 maka skor 5   

 3 – 4 maka skor 4   

 2 maka skor 3   

 1 maka skor 2   

 0 maka skor 0 

 

Skor Tingkat Kepesertaan BPJS 
Jika hasil 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐵𝑃𝐽𝑆

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 

 >0,75 maka skor 5  

 0,6 – 0,75 maka skor 4   

 0,26 – 0,5 maka skor 3   

 0,1 – 0,25 maka skor 2  

 0 maka skor 1 

 

Skor akses terhadap Poskesdes Jika jarak tempuh menuju poskesdes (meter)   

 ≤ 500 maka skor 5   

 501 – 1000 maka skor 4   

 1001 – 2000 maka skor 3   

 2001 – 3500 maka skor 2   

 >3500 maka skor 1 

 

Skor Aktivitas Posyandu Jika hasil 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢
  

 >0,75 maka skor 5  
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 0,6 – 0,75 maka skor 4   

 0,26 – 0,5 maka skor 3   

 0,1 – 0,25 maka skor 2   

 0 maka skor 1 

 

Skor akses terhadap SD/MI Bila jarak tempuh menuju SD/MI (meter)  

 ≤ 3000 maka skor 5   

 3000,01 – 6000 maka skor 4 

 6000,01 – 8000 maka skor 3   

 8000,01 – 10000 maka skor 2   

 > 10000 maka skor 1 

 

Skor akses terhadap SMP/MTS   Bila jarak tempuh menuju SMP/MTS (meter)   

 ≤ 6000 maka skor 5   

 6000,01 – 8000 maka skor 4   

 8000,01 – 10000 maka skor 3   

 10000,01 – 11999,99 maka skor 2   

 ≥ 12000 maka skor 1 

 

Skor akses terhadap SMU/SMK Bila jarak tempuh menuju SMU/SMK (meter)   

 ≤ 6000 maka skor 5   

 6000,01 – 8000 maka skor 4   

 8000,01 – 10000 maka skor 3   

 10000,01 – 11999,99 maka skor 2   

 ≥ 12000 maka skor 1 

 

Skor Ketersediaan PAUD Jika jumlah PAUD  

 ≥ 1 maka skor 5   

 0 maka skor 1 

 

Skor  ketersediaan  PKBM/Paket 

ABC 

Jika jumlah PKBM/ Paket ABC   

 ≥ 1 maka skor 5   

 0 maka skor 1 

   

Skor  akses  terhadap  pusat  

keterampilan/ kursus 

Jika jumlah pusat keterampilan/ kursus   

 ≥ 1 maka skor 5   

 0 maka skor 1 

 

Skor ketersediaan taman bacaan 

masyarakat/ perpustakaan Desa 

Jika taman bacaan masyarakat/ perpustakaan Desa   

 tersedia maka skor 5  

 tidak tersedia maka skor 1   

 

Skor kebiasaan gotong royong Jika kebiasaan gotong royong   

 terdapat maka skor 5   

 tidak terdapat maka skor 1 

 

Skor Frekuensi Gotong Royong Jika Frekuensi Gotong Royong   

 > 2 maka skor 5   

 0 – 2 maka skor 3   

 0 maka skor 1 
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Skor keberadaan ruang publik Jika ruang publik   

 terdapat maka skor 5   

 tidak terdapat maka skor 1 

 

Skor kelompok kegiatan olahraga Jika jumlah kelompok kegiatan olahraga  

 > 7 maka skor 5  

 6 – 7 maka skor 4   

 4 – 5 maka skor 3   

 2 – 3 maka skor 2   

 1 maka skor 1   

 0 maka skor 0 

 

Skor Kegiatan Olahraga Jika jumlah kegiatan olahraga   

 > 7 maka skor 5   

 6 – 7 maka skor 4   

 4 – 5 maka skor 3   

 2 – 3 maka skor 2   

 1 maka skor 1   

 0 maka skor 0 

 

Skor Keragaman Agama Jika jumlah jenis agama di Desa   

 >1 maka skor 5   

 1 maka skor 1   

 

Skor Keragaman Bahasa Jika jumlah bahasa yang digunakan sehari-hari  

 >1 maka skor 5   

 1 maka skor 1 

   

Skor Keragaman Komunikasi Jika warga Desa terdiri dari suku   

 >1 maka skor 5   

 1 maka skor 1   

 

Skor Pos Keamanan Jika Pos Keamanan di Desa   

 Terdapat maka skor 5   

 Tidak terdapat maka skor 1 

 

Skor Siskamling Jika sistem keamanan lingkungan warga   

 Terdapat maka skor 5   

 Tidak terdapat maka skor 1   

 

Skor Konflik Jika konflik di Desa   

 Tidak terdapat maka skor 5   

 Terdapat maka skor 1   

  

Skor PMKS Jika jumlah PMKS   

 0 maka skor 5   

 1 maka skor 4  

 2 maka skor 3 

 > 2 maka skor 2 

 

Skor Akses SLB  0 maka skor 5   
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 1 – 3 maka skor 4   

 4 – 5 maka skor 3   

 6 maka skor 2  

  > 6 maka skor 1   

 

Skor Akses Listrik Jika = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘+𝑁𝑜𝑛𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘
 

 ≥ 0,9 maka skor 5   

 0,8 – 0,89 maka skor 4   

 0,6 – 0,79 maka skor 3   

 0,5 – 0,59 maka skor 2   

 < 0,5 maka skor 1 

 

Skor Sinyal Jika sinyal telepon seluler di Desa  

 Kuat maka skor 5   

 Lemah maka skor 3   

 Tidak ada maka skor 0 

 

Skor Internet Jika fasilitas internet di kantor Desa   

 Terdapat maka skor 5   

 Tidak terdapat maka skor 1   

 

Skor akses Internet Warga Jika akses internet warga di Desa   

 Terdapat maka skor 5   

 Tidak terdapat maka skor 1   

 

SKor Akses Jamban Jika warga Desa BAB di   

 Jamban sendiri maka skor 5   

 Jamban bersama maka skor 4  

 Jamban umum maka skor 3   

 Lainnya maka skor 0   

 

Skor Sampah Jika warga Desa membuang sampah di   

 Tempat sampah kemudian diangkut, maka 

skor 5   

 Dalam lubang atau dibakar, maka skor 4   

 Sungai/ saluran irigasi, danau, laut, got, 

selokan, maka skor 1   

 Lainnya maka skor 0   

 

Skor Air Minum Jika sumber air minum   

 PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5   

 Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4   

 Kemasan, mata air, maka skor 3   

 Sungai, air hujan, maka skor 2   

 Lainnya maka skor 1 

 

Skor Air Mandi & Cuci Jika sumber air mandi dan cuci   

 PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5   

 Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4   

 mata air, maka skor 3   
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 Sungai, air hujan, maka skor 2   

 Lainnya maka skor 1 

 

  

Indeks Ketahanan Ekonomi 
IKE = 

∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓
𝟔𝟎
𝒂

 

 

Skor Keragaman Produksi 
Jika 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝐾
 

 ≥ 0,004 maka skor 5   

 0,001 – 0,003 maka skor 3   

 0 maka skor 1 

 

Skor Pertokoan Jika jarak ke kelompok pertokoan terdekat (km)   

 ≤ 7 maka skor 5   

 8 – 12 maka skor 4   

 13 – 17 maka skor 3   

 18 – 25 makas kor 2   

 > 25 maka skor 1  

  

Skor Pasar 
Jika  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝐾

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
 

 ≥ 250 maka skor 5   

 < 250 maka skor 3   

 0 maka skor 1 

 

Skor Toko & Warung Kelontong Jika jumlah toko dan warung kelontong   

 >3 maka skor 5   

 3 maka skor 4   

 2 maka skor 3   

 1 maka skor 2   

 0 maka skor 1   

 

Skor Kedai & Penginapan Jika jumlah kedai dan penginapan   

 > 1 maka skor 5 

 1 maka skor 3   

 0 maka skor 0   

Skor Pos & Jasa Logistik Jika jumlah pos dan jasa logistik   

 > 1 maka skor 5   

 1 maka skor 3  

 0 maka skor 0 

 

Skor Bank & BPR Jika jumlah Bank dan BPR   

 > 1 maka skor 5   

 1 maka skor 3   

 0 maka skor 1 

 

Skor Fasilitas Kredit Jika jumlah fasilitas kredit   

 4 maka skor 5   

 3 maka skor 4   
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 2 maka skor 3   

 1 maka skor 2   

 0 maka skor 1 

 

Skor Lembaga Ekonomi Jika Jumlah koperasi aktif dan Bumdesa   

 > 1 maka skor 5   

 1 maka skor 3  

 0 maka skor 1 

 

Skor Moda Tranportasi Umum Jika transportasi umum   

 Ada dengan trayek tetap maka skor 5   

 Ada tanpa trayek tetap maka skor 3  

 Tidak ada maka skor 1   

 

Skor Keterbukaan Wilayah Jika jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda 

empat atau lebih   

 Sepanjang tahun maka skor 5   

 Sepanjang tahun kecuali saat tertentu maka 

skor 3 

 Tidak dapat dilalui sepanjang tahun maka 

skor 1   

 

Skor Kualitas Jalan Jika jenis permukaan jalan Desa   

 Aspal/beton maka skor 5   

 Diperkeras (kerikil, batu, All) maka skor 4   

 Tanak maka skor 3   

 Lainnya maka skor 1 

 

  

Indeks Ketahanan Lingkungan 
IKL = 

∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓

𝟏𝟓
𝒂

 

 

Skor Kualitas Lingkungan Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai) di 

Desa Jika 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛

4
 

 

 0 maka skor 5   

 0,25 maka skor 4   

 0,5 maka skor 3 

 0,75 maka skor 2  

 1 maka skor 0 

   

Skor Rawan Bencana Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) Jika 

jumlah jenis bencana di Desa   

 0 maka skor 5   

 1 maka skor 4   

 2 maka skor 3   

 3 maka skor 0   
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Skor Tanggap Bencana Fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini 

bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan 

keselamatan, jalur evakuasi) 

Jika jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana   

 3 maka skor 5   

 2 maka skor 4   

 1 maka skor 3  

 0 maka skor 0   

 

Sumber: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Status Perkembangan Desa 

Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 

 

Untuk metode perhitungan dari data Indeks Desa Membangun adalah 

sebagai berikut. 

 Setiap indikator memiliki skor antara 0–5, semakin tinggi skor 

mencerminkan tingkat keberartian atau memiliki makna yang positif.  

 Setiap skor indikator ditransformasikan dalam indeks dengan nilai 0–1. 

 Perhitungan indeks pada setiap indikator dilakukan dengan metode 

skoring. Untuk mendapatkan nilai indeks per indikator, dihitung dari skor 

yang di dapat pada masing-masing indikator dibagi dengan skor total, 

seperti pada rumus berikut. 

Y = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑋

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑋)
 

Y = Nilai Indeks 

X = Indikator 

 Nilai indikator tersebut akan dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga 

menghasilkan nilai dimensi.  
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 Selanjutnya, dari setiap nilai dimensi akan menjadi nilai indeks komposit 

yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. 

Dalam rentang nilai indeks 0–1 tersebut disusun kategori indeks 

sebagai berikut. 

 Tinggi  : >0,80 – 1,00 

 Sedang  : >0,60 – 0,80 

 Rendah  : >0,40 – 0,60 

 Sangat Rendah : >0,20 – 0,40 

 Terlalu Rendah : 0,00 – 0,20 

 

3.4.1.2. Indikator Karakteristik Wilayah dan Masyarakat 

Kemudian, untuk mengidentifikasi karakteristik desa di Desa 

Sidogemah dan Desa Deras, menggunakan variabel karakteristik desa menurut 

Muta’ali (2013), yaitu: 

 

Tabel 3.3. Indikator Karakteristik Wilayah dan Masyarakat 

Karakteristik Wilayah Karakteristik Masyarakat 

a. Penggunaan Lahan 

b. Bangunan dan Permukiman 

c. Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah 

d. Peruntukan Ruang 

a. Pekerjaan 

b. Ukuran Masyarakat 

c. Kepadatan Penduduk 

d. Lingkungan 

e. Diferensiasi Sosial 

f. Stratifikasi Sosial 

g. Mobilitas Sosial 

h. Interaksi Sosial 

i. Solidaritas Sosial 

j. Kontrol Sosial 

k. Tradisi Lokal 

Sumber: Muta’ali (2013) 
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3.4.2 Faktor Pengaruh Karakteristik Desa 

Faktor yang memengaruhi karakteristik desa dapat diketahui dari dua 

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam wilayah penelitian, sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar wilayah penelitian. Perumusan faktor internal dan 

eksternal ini menurut Ghufron (2008). Faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi karakteristik desa adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Tabel 3.4. Faktor Internal Pengaruh Karakteristik Desa 

Kekuatan 

1. Memiliki potensi sumber daya. 

2. Adanya tokoh penggerak di masyarakat dalam pembangunan 

desa. 

3. Dukungan dari Pemerintah Desa untuk pembangunan desa. 

4. Adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat. 

5. Lokasi relatif desa. 

6. Termasuk bagian dari Kawasan Strategis Ekonomi Nasional 

Kawasan Kedungsepur. 

Kelemahan 

1. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. 

2. Sarana dan prasarana pembangunan. 

3. Aksesibilitas desa. 

4. Kualitas SDM dalam menghadapai masalah dan tantangan. 

5. Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. 

6. Budaya berwirausaha di masyarakat. 

7. Alokasi dana pembangunan. 

Sumber: Ghufron (2008) dengan modifikasi 
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b. Faktor Eksternal 

Tabel 3.5. Faktor Eksternal Pengaruh Karakteristik Desa 

Peluang 

1. Masuknya pihak swasta atau pihak lain untuk bekerjasama 

dalam mengembangkan potensi desa. 

2. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam 

mengembangkan potensi desa. 

3. Potensi desa yang dikembangkan dengan baik dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. 

4. Perekonomian meningkat dengan mengoptimalkan potensi 

desa. 

Ancaman 

1. Adanya bencana alam atau sosial yang dapat menghambat 

pembangunan desa. 

2. Persaingan antarwilayah terutama pada sektor ekonomi 

dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut daya saing 

tinggi. 

Sumber: Ghufron (2008) dengan modifikasi 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih lengkapnya 

sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi Lapangan 

Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dilakukan 

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau 

kondisi lapangan yang ada pada objek penelitian. Observasi lapangan 

digunakan untuk pengumpulan data pada tujuan penelitian pertama dan kedua. 

Pada tujuan pertama, observasi lapangan digunakan untuk mencari potensi dan 

permasalahan yang ada di desa sehingga dapat diidentifikasi karakteristik 

desanya. Pada tujuan kedua, observasi lapangan digunakan untuk mencari 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap karakteristik desa. 
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3.5.2 Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara terdapat pada tujuan 

penelitian pertama, kedua, dan ketiga. Pada tujuan pertama, wawancara 

digunakan untuk mendapatkan sumber informasi dari narasumber inti terkait 

potensi dan permasalahan yang ada di desa. Pada tujuan kedua, wawancara 

digunakan untuk mencari tahu secara mendalam faktor-faktor yang menjadi 

pengaruh karakteristik desa, yang dilakukan melalui wawancara terstruktur 

dan mendalam kepada keyperson dan responden yang menguasai dalam 

pembangunan desa, dan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus dari 

peneliti, kemudian dilakukan crosscheck triangulasi. Pada tujuan ketiga, 

wawancara dilakukan untuk merumuskan strategi pembangunan desa 

berdasarkan data-data dan indikator yang sudah diidentifikasi, melalui 

wawancara terstruktur dan mendalam kepada keyperson dan responden yang 

menguasai dalam pembangunan desa, dan dipilih berdasarkan pertimbangan 

khusus dari peneliti, kemudian dilakukan crosscheck triangulasi. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan berdasarkan 

data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data pada tujuan pertama dan ketiga. Pada tujuan 

pertama, dokumentasi digunakan untuk mencari informasi desa melalui data 

sekunder berupa data Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, 
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Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan data profil desa. Pada 

tujuan ketiga, dokumentasi digunakan untuk mendukung perumusan strategi 

pembangunan desa melalui data sekunder berupa data Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Desa Sidogemah dan Desa Deras. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT 

dengan pendekatan kualitatif. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threaths). Analisis SWOT dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal yang 

berdampak pada pembangunan desa, sehingga nantinya akan ditemukan 

strategi terkait pembangunan desa. Analisis SWOT dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Evaluasi Faktor Internal 

1. Kekuatan (Streangths), adalah kekuatan apa yang dimiliki oleh desa, 

dengan mengetahui kekuatan, pembangunan desa dapat dilaksanakan 

dengan optimal. 
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2. Kelemahan (Weakness), adalah segala faktor yang tidak 

menguntungkan atau merugikan dan menjadi kelemahan dari desa. 

b. Evaluasi Faktor Eksternal 

1. Peluang (Opportunities), adalah semua peluang yang ada yang 

dianggap memberikan peluang bagi desa dalam melaksanakan 

pembangunan desa. 

2. Ancaman (Threaths), adalah hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian 

bagi desa dalam proses pembangunan desa.  

Analisis SWOT ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Membuat daftar kekuatan internal wilayah. 

2. Membuat daftar kelemahan internal wilayah.  

3. Membuat daftar peluang ekternal wilayah.  

4. Membuat daftar ancaman ekternal wilayah.  

5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang 

ekternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-O.  

6. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-peluang 

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-O.  

7. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-ancaman 

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-T.  

8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-

ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-T. 
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9. Memasukkan ke dalam matriks SWOT. 

10. Menganalisis strategi-strategi dari matriks SWOT. 

11. Merekomendasikan strategi yang telah dibuat kepada pihak terkait 

dalam penelitian ini. 

 

3.7. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian, meliputi tahap 

persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini meliputi studi pustaka, persiapan teknik observasi 

lapangan, dan wawancara langsung di lapangan berdasarkan kejadian 

berlangsung saat itu. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui observasi 

lapangan dan wawancara kepada narasumber di lokasi penelitian, serta 

pengambilan data sekunder yang telah ada. 

1. Observasi Lapangan, dengan melakukan pengamatan kondisi lapangan 

sebenarnya di lokasi penelitian pada saat itu dengan melihat fenomena-

fenomena fisik dan sosial yang ada di lokasi penelitian. 
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2. Wawancara, dengan menggali informasi berdasarkan pedoman 

instrumen wawancara kepada narasumber sesuai kriteria penelitian di 

lokasi penelitian. 

3. Pengambilan Data Sekunder, berupa pengumpulan data dokumentasi, 

data lapangan, dan data dari instansi terkait dalam penelitian ini. 

c. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data menggunakan analisis dari hasil penelitian yang 

telah dikumpulkan datanya di lapangan. Data yang didapat kemudian diolah 

dan dianalisis menggunakan analisis SWOT. 

d. Tahap Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir penelitian, tahap laporan dan 

uraian pembahasan hasil penelitian. 
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3.8. Diagram Alir Penelitian 

 
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Kondisi Umum Kawasan Kedungsepur 

Kawasan Kedungsepur merupakan salah satu Kawasan Strategis 

Nasional berdasarkan kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Inti dan 

Kawasan di Sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017, Kawasan 

Kedungsepur terdiri dari empat (4) kabupaten dan dua (2) kota meliputi 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota 

Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Melalui 

Kawasan Kedungsepur, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

kabupaten-kabupaten yang berada di kawasan di sekitar kawasan inti dan 

mengurangi kesenjangan wilayah antara Kota Semarang sebagai Kawasan Inti 

dengan kabupaten lain yang berada di dalam Kawasan Kedungsepur.
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Gambar 4.1. Peta Kawasan Kedungsepur 

 

Sebagai suatu kawasan strategis nasional dengan wilayah terdiri dari 

kabupaten dan kota, maka Kawasan Kedungsepur memiliki unit wilayah 

terkecil berupa desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan pastinya memiliki 

bentanglahan yang berbeda, desa masih banyak dipengaruhi sektor agraris, 

sedangkan kelurahan didominasi oleh sektor non-agraris. Tentunya hal tersebut 

berdampak pada proses pembangunan yang berbeda, yang salah satu 

dampaknya memunculkan kesenjangan wilayah antara desa dan kelurahan, dan 

antara kabupaten dan kota pada lingkup wilayah yang lebih luas.  



 

74 

 

 

 

Berdasarkan fakta lapangan, menunjukkan masih terdapat wilayah 

tertinggal dalam konteks desa yang menandakan masih terjadi gap 

pembangunan antara wilayah desa dan kota di Kawasan Kedungsepur, sehingga 

menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. 

Adanya Kawasan Kedungsepur sebagai Kawasan Strategis Nasional 

diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan wilayah sehingga 

arah pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan dapat 

tercapai. 

 

4.1.2 Kondisi Umum Wilayah Desa Sidogemah 

Desa Sidogemah merupakan salah satu desa yang secara administratif 

terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah 

544,225 Ha atau 5,44 Km2. Desa Sidogemah memiliki batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Desa Bedono dan Laut Jawa 

- Sebelah Selatan : Desa Sayung 

- Sebalah Timur : Desa Gemulak, Deesa Timbulsloko  

- Sebelah Barat : Desa Purwosari 

Desa Sidogemah terdiri dari 6 dusun, 6 RW, dan 37 RT dengan 

kepadatan penduduk sebesar 1.398 jiwa/km2 (BPS Kabupaten Demak, 2019). 

Jumlah Penduduk di Desa Sidogemah yaitu 7.605 jiwa, yang terdiri dari jumlah 
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penduduk laki-laki sebesar 3.868 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 

sebesar 3.737 jiwa, serta jumlah kepala keluarga sebesar 1.607 KK. 

 

 
Gambar 4.2. Peta Administrasi Desa Sidogemah 

 

Desa Sidogemah merupakan desa dengan tipologi sangat tertinggal 

menurut Indeks Desa Membangun pada tahun 2019. Desa Sidogemah terletak 

di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di beberapa titik, 

memiliki karakteristik wilayah basah karena merupakan wilayah yang 

tergenang oleh banjir rob. 
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Gambar 4.3. Peta Citra Satelit Desa Sidogemah 

 

 

4.1.3 Kondisi Umum Wilayah Desa Deras 

Desa Deras merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak 

di Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan yang memiliki luas wilayah 

1.258,65 Ha atau 12,59 Km2. Desa Deras memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

- Sebelah Utara : Desa Kalimaro Kec. Kedungjati dan Desa Penadaran  

  Kec. Gubug 

- Sebelah Selatan : Desa Padas, Kec. Kedungjati 

- Sebalah Timur : Desa Penadaran Kec. Gubug 
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- Sebelah Barat : Desa Kalimaro dan Desa Klitikan Kec. Kedungjati  

Desa Deras terdiri dari 4 dusun, 6 RW, dan 28 RT dengan kepadatan 

penduduk sebesar 342 jiwa/km2 (BPS Kabupaten Grobogan, 2019). Jumlah 

Penduduk di Desa Deras yaitu 4.302 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk 

laki-laki sebesar 2.167 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.135 

jiwa. 

 

 
Gambar 4.4. Peta Administrasi Desa Deras 

 

Desa Deras merupakan desa dengan tipologi sangat tertinggal menurut 

Indeks Desa Membangun pada tahun 2019. Desa Deras terletak di tengah 
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kawasan perhutani dan memiliki bentanglahan berbukit, serta memiliki 

karakteristik wilayah kering karena merupakan wilayah yang rawan mengalami 

kekeringan. 

 

 

Gambar 4.5. Peta Citra Satelit Desa Deras 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Karakteristik Desa Sangat Tertinggal 

Karakteristik desa merupakan sesuatu yang melekat pada desa yang 

menjadi penciri dan memberikan perbedaan dengan desa yang lainnya. 

Karakteristik desa sangat tertinggal disusun berdasarkan data Indeks Desa 

Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga indeks komposit yaitu Indeks 

Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan 

Lingkungan (IKL). Masing-masing indeks komposit tersebut memiliki dimensi 

dan perangkat indikator untuk mendapatkan skor dan nilai yang selanjutnya 

menjadi nilai indeks komposit. Selain itu, karakteritsik desa juga dapat dilihat 

dari karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat yang memiliki 

hubungan timbal balik. Untuk bisa menjelaskan lebih lanjut dan rinci, berikut 

ini merupakan karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di Desa 

Sidogemah dan Desa Deras. 

 

4.2.1.1. Karakteristik Indeks Desa Membangun Desa Sidogemah 

Berikut ini merupakan data Indeks Desa Membangun di Desa 

Sidogemah. 

Tabel 4.1. Indeks Komposit Desa Sidogemah 

No. Indeks Komposit Nilai Indeks Komposit 

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,7257 

2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,3167 

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,4000 

Indeks Desa Membangun (IDM) 0,4808 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 
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Dari data tersebut, IKS memiliki nilai paling tinggi, yang menunjukkan 

bahwa aspek sosial masyarakat menjadi kekuatan utama dari pembangunan di 

Desa Sidogemah. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan IKE dan IKL 

yang rendah, akibat luasnya wilayah desa yang terdampak oleh abrasi dan 

banjir rob, menyebabkan kualitas lingkungan rendah dan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan kegiatan ekonomi di desa. Sehingga secara keseluruhan Desa 

Sidogemah dikategorikan sebagai desa dengan tipologi sangat tertinggal. 

Pada masing-masing indeks komposit tersebut memiliki rincian data 

sebagai berikut. 

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Sidogemah 

Tabel 4.2. Indeks Ketahanan Sosial Desa Sidogemah 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata Nilai 

Perangkat Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. Kesehatan 0,629 

Pelayanan Kesehatan 0,500 

Keberdadayaan Masyarakat 

Untuk Kesehatan 
1,000 

Jaminan Kesehatan 0,400 

2. Pendidikan 0,657 

Akses Pendidikan Dasar-

Menengah 
1,000 

Akses Pendidikan Non Formal 0,467 

Akses Pengetahuan 

Masyarakat 
0,200 

3. Modal Sosial 0,754 

Solidaritas Sosial 0,600 

Toleransi 1,000 

Rasa Aman Warga Desa 1,000 

Kesejahteraan Sosial 0,400 

4. Permukiman 0,825 

Akses Air Bersih dan Layak 

Minum 
0,800 

Akses Ke Fasilitas Sanitasi 0,900 

Akses Ke Fasilitas Listrik 1,000 

Akses Fasilitas Informasi dan 

Komunikasi 
0,733 

Indeks Ketahanan Sosial 0,7257 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 
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Indeks Ketahanan Sosial digunakan untuk mengukur kondisi sosial 

masyarakat di desa dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan 

permukiman. Dari Tabel 4.2., satu dimensi yaitu permukiman mendapatkan 

nilai dengan kategori tinggi, sedangkan tiga dimensi lainnya yaitu 

kesehatan, pendidikan, dan modal sosial termasuk dalam kategori sedang. 

Dimensi permukiman memiliki nilai paling tinggi, meskipun kondisi 

permukiman yang ada di desa rawan terkena banjir rob dan abrasi, yang 

menyebabkan penurunan muka tanah dan kerusakan bangunan, namun 

dalam segi akses ke berbagai fasilitas menunjukkan bahwa masyarakat 

mendapatkan akses yang baik dalam mendapat air bersih, sanitasi, listrik, 

dan infomasi komunikasi. Pada dimensi ini, akses ke fasilitas yang menjadi 

indikator utama sehingga menunjukkan nilai dimensi yang tinggi.  

Dimensi modal sosial menunjukkan masyarakat memiliki 

kekurangan pada indikator kesejahteraan sosial dan solidaritas sosial. Pada 

indikator kesejahteraan sosial disebabkan oleh rendahnya akses ke sekolah 

luar biasa serta rendahnya penyandang kesejahteraan sosial menjadikan 

modal sosial pada indikator ini rendah. Pada indikator solidaritas sosial 

disebabkan oleh kurangnya keterbukaan ruang publik yang ada di desa, dan 

didukung dengan rendahnya kegiatan keolahragaan masyarakat desa 

menjadikan solidaritas sosial di desa kurang. Untuk indikator toleransi dan 

rasa aman warga desa tergolong baik menunjukkan bahwa perilaku 

toleransi diantara masyarakat sudah terbentuk dengan baik sehingga 
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menciptakan rasa aman bagi warga desa karena tidak adanya konflik sosial 

atau tindakan yang kurang baik di masyarakat.  

Dimensi pendidikan menunjukkan masyarakat memiliki 

kekurangan pada akses pendidikan nonformal dan pengetahuan masyarakat, 

karena rendahnya akses masyarakat untuk dapat menempuh paket belajar 

ABC bagi yang putus sekolah, rendahnya akses masyarakat dalam 

mengembangkan keterampilan karena kurangnya kegiatan kursus di desa, 

dan kurangnya fasilitas taman bacaan di desa yang dapat berfungsi sebagai 

tempat menambah ilmu. Sedangkan, untuk akses ke pendidikan dasar 

sampai menengah mudah diakses oleh masyarakat dan terjangkau. 

Pada dimensi kesehatan, masyarakat masih mengalami kekurangan 

pada akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, karena kurangnya 

sarana prasarana kesehatan di desa dan ketersediaan tenaga kesehatan yang 

tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa, serta rendahnya masyarakat 

yang dapat mengakses BPJS. Secara keseluruhan, Desa Sidogemah 

memiliki nilai Indeks Ketahanan Sosial dengan kategori sedang, yang ke 

depannya dapat ditingkatkan pada indikator yang kurang. 
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b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 

Tabel 4.3. Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Sidogemah 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata 

Nilai Perangkat 

Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. Keragaman Produksi 0,600 
Keragaman Produksi 

Masyarakat Desa 
0,600 

2. Perdagangan 0,667 
Tersedianya Pusat 

Perdagangan 
0,667 

3. Akses Distribusi 0,000 Akses Distribusi Logistik 0,000 

4. Akses Kredit 0,200 

Akses Terhadap Lembaga 

Keuangan dan 

Perkreditan 

0,200 

5. Lembaga Ekonomi 0,100 Lembaga Ekonomi 0,100 

6. Keterbukaan Wilayah 0,200 Keterbukaan Wilayah 0,200 

Indeks Ketahanan Ekonomi 0,3167 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Indeks Ketahanan Ekonomi digunakan untuk mengukur kondisi 

desa dari aspek ekonomi. Berdasarkan Tabel 4.3., hanya satu dimensi dalam 

kategori sedang yaitu perdagangan, menunjukkan masyarakat bisa 

mengakses ke sektor perdagangan dengan cukup mudah. Untuk dimensi 

keragaman produksi masih rendah, menunjukkan keragaman produksi di 

dalam masyarakat desa masih sedikit. Kemudian, empat dimensi lainnya 

dalam kategori terlalu rendah, tidak adanya akses distribusi logistik yang 

ada di desa serta rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, 

perkreditan, dan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi 

masyarakat. Pada dimensi keterbukaan wilayah, meskipun akses menuju 

desa termasuk mudah karena dilalui oleh jalan nasional, namun akses yang 

ada di dalam desa masih menjadi kendala, dengan kondisi jalan desa yang 
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sebagian masih berbatu dan terancam genangan banjir rob, menyebabkan 

keterbukaan wilayah desa masih rendah. Secara keseluruhan, nilai indeks 

ketahanan ekonomi di Desa Sidogemah dalam kategori sangat rendah dan 

perlunya upaya dari pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan 

aktivitas ekonomi dan mengupayakan perbaikan sarana prasarana 

penunjang aktivitas ekonomi. 

 

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)  

Tabel 4.4. Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Sidogemah 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata 

Nilai Perangkat 

Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. 
Kualitas 

Lingkungan 
0,400 Kualitas Lingkungan 0,400 

2. 
Potensi dan 

Tanggap Bencana 
0,400 

Potensi Rawan Bencana 0,000 

Tanggap Bencana 0,800 

Indeks Ketahanan Lingkungan 0,4000 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Indeks Ketahanan Lingkungan digunakan untuk mengukur kondisi 

desa dari aspek lingkungan. Nilai kedua dimensi tergolong rendah. 

Indikator kualitas lingkungan desa masih menjadi kendala karena adanya 

pencemaran air, udara, tanah yang ada di desa. Indikator potensi rawan 

bencana mendapatkan nilai 0 karena Desa Sidogemah memiliki kerawanan 

bencana yang tinggi yang berasal abrasi, banjir rob, dan banjir genangan 

dari rendahnya kualitas drainase sehingga ketika musim penghujan menjadi 

rawan banjir. Indikator tanggap bencana memiliki nilai 0,800 yang 
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menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah menerapkan mitigasi bencana 

baik secara struktural dengan peninggian dan pengerasan bangunan dan 

jalan, pembuatan talud, serta mitigasi nonstruktural melalui edukasi di 

masyarakat. Secara keseluruhan, nilai indeks ketahanan lingkungan di Desa 

Sidogemah termasuk sangat rendah, perlu adanya meningkatkan kualitas 

lingkungan dan meminimalisasi potensi bencana dengan mengoptimalkan 

mitigasi bencana. 

Desa Sidogemah Kecamatan Sayung merupakan satu-satunya desa 

yang memiliki tipologi sangat tertinggal di Kabupaten Demak, karena 

memiliki permasalahan dan hambatan dalam proses pembangunan desa, 

yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat desa. Desa bertipologi sangat tertinggal dicirikan mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik 

sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan lingkungan, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. Berdasarkan fakta lapangan, Desa Sidogemah memang sangat 

rentan terhadapat bencana alam berupa abrasi dan rob, dan seluruh wilayah 

desa sudah pernah terdampak rob sekalipun yang terletak di pinggir jalur 

pantura.  
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Gambar 4.6. Banjir rob yang sudah menggenangi wilayah permukiman 

 

Abrasi dan banjir rob yang terjadi sudah menenggelamkan banyak 

lahan permukiman, sawah, dan tambak, sehingga memunculkan lahan-

lahan tergenang secara permanen yang sudah tidak bisa dihuni oleh 

masyarakat. Selain itu, juga menghilangkan permukiman penduduk yang 

akhirnya terjadi perpindahan penduduk ke wilayah desa yang tidak 

tergenang atau ke desa lain, dan memutuskan akses jalan desa yang 

menghubungkan ke dua dusun yaitu Badong dan Pidodo. Permasalahan 

bencana ini berdampak pada aktivitas sosial masyarakat dan kondisi 

ekonomi masyarakat dan desa. Oleh karena itu, Desa Sidogemah belum 

mampu memanfaatkan dan mengelola potensi desa yang ada, baik potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, maupun lingkungan, karena desa melalui 
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Pemerintah Desa masih terfokus dalam upaya meningkatkan pembangunan 

desa dan meminimalisasi dampak yang terjadi akibat adanya abrasi dan 

banjir rob yang melanda desa, sehingga potensi yang dimiliki desa belum 

tersentuh untuk dimanfaatkan. 

 

 
Gambar 4.7. Wilayah desa yang sudah tergenang permanen dan beralih menjadi 

tambak 

 

4.2.1.2. Karakteristik Wilayah Desa Sidogemah 

Karakteristik Desa Sidogemah juga dapat dilihat dari karakteristik 

wilayah. Pada karakteristik wilayah, dapat diuraikan berdasarkan aspek 

penggunaan lahan, bangunan dan permukiman, sistem sarana dan prasarana 

wilayah, serta peruntukan ruang.  
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 Penggunaan Lahan. Penggunaan lahan di Desa Sidogemah banyak 

dipengaruhi oleh bencana abrasi dan banjir rob yang intens terjadi di 

wilayah desa. Ruang terbuka yang ada di Desa Sidogemah lebih luas 

dibandingkan area terbangun. Lahan-lahan desa yang sudah tergenang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tambak, tempat pemancingan ikan, 

dan tempat penanaman mangrove. Sedangkan lahan yang tidak tergenang 

di desa digunakan sebagai permukiman penduduk dan sarana prasarana 

desa.  

 Bangunan dan Permukiman. Sebagian besar wilayah desa memiliki 

peruntukan sebagai permukiman penduduk dan sisanya sebagai sarana 

prasarana desa meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan. 

Kondisi bangunan sebagian besar berlantai satu dan memiliki ketinggian 

yang rendah akibat adanya penurunan muka tanah. Pola bangunan yang ada 

di Desa berkelompok dan memanjang mengikuti jalan, hal ini disebabkan 

banyaknya wilayah yang sudah tergenang dan menyisakan lahan-lahan 

yang memiliki ketinggian tertentu untuk dapat dihuni dan didirikan 

bangunan.  

 Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah. Terdapat kendala pada 

ketersediaan dan kualitas jumlah dan persebaran fasilitas desa, sehingga 

kurangnya keterjangkauan masyarakat desa dalam mengakses fasilitas 

umum di desa yang bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Sarana dan 

parasarana umum yang ada di Desa Sidogemah meliputi sarana pendidikan 
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(Paud, TK, SD, MI, MTS), sarana kesehatan (Tempat Praktik Bidan), 

sarana pemerintahan (kantor desa), sarana perekonomian (warung dan 

toko), sarana sosial budaya (tempat ibadah masjid, pemakaman islam). 

Sedangkan untuk sarana transportasi hanya bisa diakses oleh kendaraan 

pribadi yaitu motor dan mobil, sarana listrik dan energi bersumber dari 

listrik PLN, sarana informasi dan telekomunikasi dengan berdirinya tower 

provider. Selain itu, di Desa Sidogemah juga memiliki dermaga perahu 

berukuran kecil sebagai tempat bersandarnya perahu nelayan yang letaknya 

di aliran sungai yang mengarah ke Laut jawa. 

 Peruntukan Ruang. Sebagaimana ciri sebuah desa, ruang di wilayah Desa 

Sidogemah didominasi oleh ruang terbuka daripada wilayah terbangun. 

Peruntukan ruang di Desa Sidogemah berupa kawasan lindung (sempadan 

pantai) dan kawasan budidaya (permukiman, tambak, TPU, Peribadatan, 

Kesehatan, Pendidikan). Ruang di Desa Sidogemah dimanfaatkan oleh 

masyarakat desa untuk beraktivitas sosial dan ekonomi, seperti berinteraksi 

dan dimanfaatkan untuk berkegiatan ekonomi di wilayah desa. 

 

4.2.1.3. Karakteristik Masyarakat Desa Sidogemah 

Karakteristik Desa Sidogemah juga dapat dilihat dari karakteristik 

masyarakatnya. Karakteristik masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial 

masyarakat yang ada di desa yang berbeda dengan masyarakat kota. Ciri 

karakteristik masyarakarat di Desa Sidogemah dapat dilihat sebagai berikut. 
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 Pekerjaan. Ciri awal masyarakat desa pada umumnya adalah hidup 

bergantung dengan kondisi sumber daya alam di desanya sehingga memiliki 

mata pencaharian yang bergantung pada alam. Namun hal demikian tidak 

berlangsung di Desa Sidogemah, karena intensifnya abrasi dan banjir rob 

yang terjadi di wilayah desa dan menenggelamkan lahan-lahan pertanian 

sehingga merubah tatanan mata pencaharian masyarakat yang semula di 

bidang pertanian dan perikanan, saat ini berubah menjadi buruh industri, 

petani tambak, dan nelayan. 

 Ukuran Masyarakat. Ukuran masyarakat di Desa Sidogemah relatif kecil, 

karena berdasarkan data desa di tahun 2017 sekitar 64% dari total luas 

wilayah sudah tergenang oleh banjir rob dan tidak bisa dihuni, sehingga luas 

lahan yang bisa ditempati untuk permukiman masyarakat hanya sedikit. 

 Kepadatan Penduduk. Kepadatan penduduk di Desa Sidogemah sebesar 

1.398 jiwa/km2, termasuk wilayah desa yang padat. Hal ini terjadi karena 

luas wilayah yang tidak tergenang air dan dapat dihuni yang tidak luas 

sehingga menjadikan kepadatan penduduk yang padat. 

 Lingkungan. Masyarakat di Desa Sidogemah sudah memilih untuk hidup 

berdampingan dengan alam, mengingat wilayah tempat tinggalnya yang 

rawan terhadap banjir rob dan abrasi. Hidup selaras dengan alam ini 

merupakan suatu bentuk adaptasi oleh masyarakat karena mereka tidak ada 

pilihan lain selain menetap di tanah kelahirannya.  
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 Diferensiasi Sosial. Perbedaan sosial masyarakat di Desa Sidogemah 

termasuk rendah karena secara sosial ekonomi masyarakat memiliki 

kesamaan dan struktur sosial yang sama. 

 Stratifikasi Sosial. Stratifikasi sosial yang ada di Desa Sidogemah 

termasuk lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di kelurahan di kota, 

karena secara kondisi ekonomi masyarakat hampir setara yaitu berada pada 

kelas menangah, meskipun ada yang berada di kelas menengah ke bawah 

namun jarak kelas sosialnya lebih kecil. Tidak ada kasta dalam masyarakat, 

karena masyarakat hidup berdampingan. 

 Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial masyarakat di Desa Sidogemah termasuk 

tinggi, karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor industri di 

wilayah Kecamatan Sayung dan Kota Semarang yang menjadikan setiap 

hari terjadi mobilitas sosial. Kondisi jalan desa pada saat pagi dan siang hari 

terlihat sepi karena sedikitnya aktivitas masyarakat karena ditinggal 

bekerja, dan kondisi akan cukup ramai ketika sore hari menjelang ramai 

ketika jam pulang kerja.  

 Interaksi Sosial. Hubungan antarmasyarakat di Desa Sidogemah tergolong 

kurang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk bekerja dari pagi 

hingga sore hari, selain itu kurangnya ruang terbuka sebagai tempat 

berkumpul dan berinteraksi masyarakat juga menyebabkan interaksi sosial 

yang ada tidak intens. Sebagian besar interaksi sosial terjadi ketika orang 

tua menunggu anak yang sekolah atau ketika sedang berbelanja di toko, 
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serta interaksi dengan beberapa tetangga di sekitar rumah. Secara 

keseluruhan, interaksi sosial masyarakat tergolong rendah, mengingat 

banyaknya wilayah yang tergenang yang membatasi aktivitas masyarakat, 

selain itu adanya dua dusun (Badong dan Pidodo) yang terputus akses utama 

jalannya karena terdampak abrasi semakin memperparah keadaan karena 

masyarakat di dua dusun tersebut menjadi berjarak dan kurang berinteraksi 

dengan masyarakat di Desa Sidogemah. 

 Solidaritas Sosial. Solidaritas sosial masyarakat di Desa Sidogemah 

termasuk kurang, yang terjadi karena kondisi lingkungan tempat tinggal 

yang sering dilanda banjir rob. Seperti dalam hal peninggian bangunan 

rumah agar rob tidak masuk ke rumah. Masyarakat akan fokus ke rumah 

masing-masing dan tidak peduli dengan rumah tetangga yang memerlukan 

bantuan, karena hal tersebut menjadi urusan masing-masing. Pada saat 

terjadi banjir rob, masyarakat juga lebih kurang responsif dengan kondisi 

masyarakat yang lain. Namun hal demikian tidak terjadi di Dusun Badong 

dan Pidodo yang secara letak sudah terpisah dari Desa Sidogemah, karena 

solidaritas masyarakat di dua dusun ini sangat baik, masyarakat hidup rukun 

dan saling bergotong-royong apabila ada tetangga yang memerlukan 

bantuan. 

 Kontrol Sosial. Kontrol sosial masyarakat di Desa Sidogemah termasuk 

kuat terkait dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Mayoritas masyarakat beragama islam dan memegang teguh nilai-nilai 
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dalam agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kontrol sosial 

tersebut terdapat sanksi sosial yang dikenakan bagi yang melanggar, 

meskipun dalam praktiknya masih berupa peringatan atau mendapatkan 

nasihat dari tokoh masyarakat dan menjadi buah bibir dari masyarakat. 

 Tradisi Lokal. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat, apalagi dengan 

keberadaan makam islam yang ada di desa, yang setiap tahun bisa 

mendatangkan peziarah dengan program haul, serta adanya tradisi-tradisi 

lain dalam masyarakat jawa dan agama islam, yang saat ini masih 

dilestarikan oleh masyarakat dan selalu dilaksanakan rutin. 

 

Secara keseluruhan, Desa Sidogemah memiliki keunggulan 

karakteristik pada aspek sosial masyarakat, seperti halnya dengan nilai Indeks 

Desa Membangun yang lebih unggul di indeks ketahanan sosial. Namun pada 

karakteristik lingkungan memiliki kelemahan yang menjadikan bertipologi 

sangat tertinggal, yaitu banjir rob dan abrasi yang memengaruhi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat dan proses pembangunan desa. Selain itu, banjir rob 

dan abrasi juga memunculkan faktor-faktor pengaruh lain berupa rendahnya 

aksesibilitas, penurunan muka tanah, hilang dan tenggalamnya wilayah desa, 

terputusnya akses menuju dua dusun, dan usia pembangunan sangat pendek, 

serta partisipasi masyarakat yang rendah. Status Desa Sidogemah dapat 

ditingkatkan lagi agar tidak tertinggal dengan cara memaksimalkan potensi-

potensi yang ada di desa, baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya 



 

94 

 

 

 

manusia, dan meminimalisasi dampak dari adanya bencana abrasi dan banjir 

rob yang tidak akan bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa diminimalisasi 

agar dampak yang terjadi tidak mengganggu pembangunan yang ada di desa. 

 

4.2.1.4. Karakteristik Indeks Desa Membangun Desa Deras 

Berikut ini merupakan data Indeks Desa Membangun di Desa Deras, 

Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. 

Tabel 3.5. Indeks Komposit Desa Deras 

No. Indeks Komposit Nilai Indeks Komposit 

1. Indeks Ketahanan Sosial 0,5086 

2. Indeks Ketahanan Ekonomi 0,3333 

3. Indeks Ketahanan Lingkungan 0,6000 

Indeks Desa Membangun 0,4806 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Dari data tersebut, IKL memiliki nilai indeks paling tinggi, yang 

menunjukkan bahwa aspek lingkungan menjadi kekuatan utama dari Desa 

Deras. Namun, nilai IKL masih dalam kategori rendah begitu juga pada IKS, 

sedangkan nilai IKE tergolong sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Desa Deras belum memanfaatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

ada di desa dengan optimal, sehingga menjadikan status desa masih sangat 

tertinggal. 

Pada masing-masing indeks komposit memiliki rincian data sebagai 

berikut. 
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a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 

Tabel 4.6. Indeks Ketahanan Sosial Desa Deras 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata Nilai 

Perangkat Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. Kesehatan 0,514 

Pelayanan Kesehatan 0,600 

Keberdadayaan Masyarakat 

Untuk Kesehatan 
0,300 

Jaminan Kesehatan 0,600 

2. Pendidikan 0,543 

Akses Pendidikan Dasar-

Menengah 
0,733 

Akses Pendidikan Non Formal 0,467 

Akses Pengetahuan 

Masyarakat 
0,200 

3. Modal Sosial 0,431 

Solidaritas Sosial 0,120 

Toleransi 0,733 

Rasa Aman Warga Desa 0,733 

Kesejahteraan Sosial 0,300 

4. Permukiman 0,600 

Akses Air Bersih dan Layak 

Minum 
0,700 

Akses Ke Fasilitas Sanitasi 0,800 

Akses Ke Fasilitas Listrik 0,800 

Akses Fasilitas Informasi dan 

Komunikasi 
0,333 

Indeks Ketahanan Sosial 0,5086 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Indeks Ketahanan Sosial digunakan untuk mengukur kondisi sosial 

masyarakat di desa. Seluruh dimensi memiliki nilai dalam kategori rendah. 

Pada dimensi kesehatan mendapatkan nilai 0,514 (rendah), yang 

disebabkan akses masyarakat ke pelayanan dan jaminan kesehatan 

termasuk rendah, yang disebabkan oleh rendahnya ketersediaan tenaga 

kesehatan di desa, jarak ke sarana kesehatan terdekat, dan kepesertaan 

masyarakat dalam BPJS, sedangkan keberdayaan masyarakat untuk 

kesehatan termasuk sangat rendah karena kurangnya keaktifan dari 

posyandu dan kurangnya fasilitas kesehatan di desa. 
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Pada dimensi pendidikan mendapatkan nilai 0,543 (rendah). 

Meskipun akses pendidikan dasar dan menengah termasuk masih mudah 

ditempuh oleh masyarakat, tetapi masih perlu peningkatan terhadap akses 

pendidikan non formal dan akses pengetahuan masyarakat di desa. Pada 

dimensi modal sosial mendapatkan nilai 0,431 (rendah), solidaritas dan 

kesejahteraan sosial masih menjadi kendala dalam pembangunan desa yang 

perlu ditingkatkan, tetapi toleransi kehidupan dan rasa aman masyarakat 

sudah termasuk baik. 

Pada dimensi permukiman mendapatkan nilai 0,600 (rendah). 

Untuk akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik termasuk 

sedang dan perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan akses 

tersebut dengan baik. Sedangkan untuk akses fasilitas informasi 

komunikasi termasuk sangat rendah yang disebabkan letak desa yang 

berada di kawasan hutan dan perbukitan yang menghambat akses internet 

untuk masuk desa. Secara keseluruhan, indeks ketahanan sosial di Desa 

Deras masih dalam kategori rendah dan perlunya kesadaran dari semua 

elemen masyarakat di desa untuk bersama-sama meningkatkan kehidupan 

sosial di desa. 
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b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 

Tabel 4.7. Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Deras 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata 

Nilai Perangkat 

Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. Keragaman Produksi 0,600 
Keragaman Produksi 

Masyarakat Desa 
0,600 

2. Perdagangan 0,600 
Tersedianya Pusat 

Perdagangan 
0,600 

3. Akses Distribusi 0,000 
Akses Distribusi 

Logistik 
0,000 

4. Akses Kredit 0,200 

Akses Terhadap 

Lembaga Keuangan dan 

Perkreditan 

0,200 

5. Lembaga Ekonomi 0,100 Lembaga Ekonomi 0,100 

6. Keterbukaan Wilayah 0,333 Keterbukaan Wilayah 0,333 

Indeks Ketahanan Ekonomi 0,3333 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Indeks ketahanan ekonomi di Desa Deras termasuk dalam kategori 

sangat rendah (0,3333). Perlunya usaha untuk meningkatkan akses 

distribusi, kredit, lembaga keuangan dan ekonomi di masyarakat. Karena 

masyarakat di desa masih mengandalkan tengkulak dan pihak lain dalam 

meminjam uang (di desa disebut bank titil) yang menjadi suatu 

permasalahan ekonomi masyarakat akibat besarnya bunga dan masyarakat 

tidak bisa melunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oleh karenanya 

akses distribusi, kredit, lembaga keuangan dan ekonomi perlu diinisiasi dan 

dikelola oleh pihak desa. Disamping itu, juga perlu meningkatkan 

infrastruktur jalan sebagai upaya untuk keterbukaan desa dengan wilayah 

luar, karena keterbukaan wilayah masih menjadi kendala utama di desa, 

dengan letak di kawasan perhutanan dengan akses masuk desa yang kurang 
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baik, memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi 

masyarakat, seperti pada sektor perdagangan dan produksi. 

 

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 

Tabel 4. Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Deras 

No. Dimensi 

Nilai Dimensi 

(Rata-Rata Nilai 

Perangkat 

Indikator) 

Perangkat Indikator 

Nilai 

Perangkat 

Indikator 

1. 
Kualitas 

Lingkungan 
1,000 Kualitas Lingkungan 1,000 

2. 
Potensi dan 

Tanggap Bencana 
0,400 

Potensi Rawan Bencana 0,800 

Tanggap Bencana 0,000 

Indeks Ketahanan Lingkungan 0,6000 

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2019 

 

Indeks Ketahanan Lingkungan di Desa Deras masih tergolong 

rendah (0,6000), yang disebabkan oleh belum adanya upaya tanggap 

bencana yang dilakukan di dalam masyarakat desa, meskipun memiliki 

potensi bencana kekeringan dan kekurangan air bersih. Untuk kualitas 

lingkungan desa tergolong tinggi dan baik karena minimnya pencemaran 

yang terjadi di lingkungan desa. 

Desa Deras Kecamatan Kedungjati merupakan satu dari lima desa 

yang memiliki tipologi sangat tertinggal di Kabupaten Grobogan, karena 

terdapat suatu permasalahan dan hambatan dalam proses pembangunan di 

desa, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat desa. Desa sangat tertinggal dicirikan mengalami kerentanan 

karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 
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sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

lingkungan, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

Berdasarkan fakta lapangan, Desa Deras masih belum maksimal dalam 

memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik potensi pada aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan yang ada di desa terkesan masih 

tanggung dan berada di tengah-tengah.  

Desa Deras memiliki kerentanan terhadap bencana kekeringan, 

karena letak desa yang berada di tengah kawasan perhutani dan perbukitan 

karst dengan ciri air tanah yang dalam. Kekeringan tersebut akan 

berdampak pada lahan pertanian yang dapat mengancam kegagalan panen, 

juga mengancam kehidupan masyarakat karena akan berdampak pada 

kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain kekeringan, 

dengan potensi desa berupa lahan pertanian dengan komoditas utama 

jagung, juga rentan terhadap munculnya hama tanaman yang mengganggu 

produktivitas pertanian jagung tersebut. Selama ini para petani tidak 

sepenuhnya dapat mengendalikan hama tanaman yang muncul, sehingga 

hasil panen mengalami penurunan. 

Permasalahan tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap aktivitas 

sosial masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat dan desa. Oleh karena 

itu, Desa Deras belum mampu memanfaatkan dan mengelola potensi desa 

yang ada secara maksimal, baik potensi sumber daya sosial, ekonomi, 

maupun lingkungan. Pemerintah Desa saat ini masih terfokus dalam upaya 
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meningkatkan pembangunan desa dalam segi pembangunan infrastruktur 

jalan, mengingat aksesibilitas memegang peranan penting dalam 

pembangunan desa dan aktivitas masyarakat desa, dan Desa Deras juga 

ingin meningkatkan keterbukaan wilayah desa dengan luar, sehingga 

potensi yang dimiliki desa belum tersentuh untuk dimanfaatkan. 

 

 
Gambar 4.8. Pertanian jagung di Kawasan Perhutani 

 

4.2.1.5. Karakteristik Wilayah Desa Deras 

Karakteristik Desa Deras juga dapat dilihat dari karakteristik wilayah 

dan karakteristik masyarakatnya. Pada karakteristik wilayah, dapat diuraikan 

berdasarkan aspek penggunaan lahan, bangunan dan permukiman, sistem 

sarana dan prasarana wilayah, serta peruntukan ruang.  
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 Penggunaan Lahan. Penggunaan lahan di Desa Deras banyak dipengaruhi 

oleh letak desa yang berada di kawasan perhutani dan perbukitan karst. 

Ruang terbuka yang ada di Desa Deras lebih luas dibandingkan area 

terbangun. Penggunaan lahan di desa didominasi oleh kawasan hutan jati 

milik perhutani, lahan pertanian jagung dan padi, serta permukiman 

penduduk. Lahan-lahan kosong yang berada di kawasan perhutani 

dimanfaatkan oleh warga dengan cara menyewa lahan untuk ditanami 

jagung.  

 Bangunan dan Permukiman. Sebagian besar wilayah desa memiliki 

peruntukan sebagai permukiman penduduk dan sisanya sebagai sarana 

prasarana desa meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan. 

Kondisi bangunan sebagian besar berlantai satu dengan material rumah dari 

kayu. Pola permukiman yang ada di desa yaitu berkelompok di lahan yang 

datar di desa.  

 Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah. Ketersediaan dan kualitas jumlah 

dan persebaran fasilitas desa yang rendah, menyebabkan kurangnya 

keterjangkauan masyarakat desa dalam mengakses fasilitas umum di desa 

yang bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Sarana dan parasarana umum 

yang ada di Desa Deras meliputi sarana pendidikan (Paud, TK, SD), sarana 

kesehatan (Tempat Praktik Bidan), sarana pemerintahan (kantor desa), 

sarana perekonomian (warung dan toko), sarana sosial budaya (tempat 

ibadah masjid). Sedangkan untuk sarana transportasi hanya bisa diakses 
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oleh kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil, sarana listrik dan energi 

bersumber dari listrik PLN, sarana informasi dan telekomunikasi dengan 

berdirinya tower provider. 

 Peruntukan Ruang. Sebagaimana ciri sebuah desa, ruang di wilayah Desa 

Deras didominasi oleh ruang terbuka daripada wilayah terbangun. 

Peruntukan ruang di Desa Deras berupa kawasan lindung (konservasi) dan 

kawasan budidaya (permukiman, hutan, peribadatan, kesehatan, 

pendidikan). Ruang di Desa Deras dimanfaatkan oleh masyarakat desa 

untuk beraktivitas sosial dan berkegiatan ekonomi dengan mengerjakan 

pertanian. 

 

4.2.1.6. Karakteristik Masyarakat Desa Deras 

Karakteristik Desa Deras juga dapat dilihat dari karakteristik wilayah 

dan karakteristik masyarakatnya. Karakteristik masyarakat berkaitan dengan 

kondisi sosial masyarakat yang ada di desa yang berbeda dengan masyarakat 

kota. Ciri karakteristik masyarakarat di Desa Deras dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 Pekerjaan. Ciri awal masyarakat desa pada umumnya adalah hidup 

bergantung dengan kondisi sumber daya alam di desanya sehingga memiliki 

mata pencaharian yang bergantung pada alam. Hal tersebut juga terjadi di 

Desa Deras, sebagian besar pekerjaan atau mata pencaharian penduduk 

berada di sektor pertanian, disamping juga terdapat sektor lain seperti 
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peternakan. Masyarakat memanfaatkan lahan yang mendukung untuk 

pertanian khususnya jagung.  

 Ukuran Masyarakat. Ukuran masyarakat di Desa Deras relatif kecil, 

karena sebagian besar wilayah desa berisi hutan dan pertanian, maka 

masyarakat hanya menempati wilayah desa yang relatif datar dan hidup 

secara berkelompok, terpisah antardusun. 

 Kepadatan Penduduk. Kepadatan penduduk di Desa Sidogemah sebesar 

342 jiwa/km2, termasuk wilayah desa dengan kepadatan yang rendah. Hal 

ini terjadi karena luas wilayah yang didominasi hutan dan pertanian. 

 Lingkungan. Kondisi lingkungan di Desa Deras masih terjaga dan nyaman 

untuk dihuni. Masyarakat hidup berdampingan dengan lingkungan dan 

tidak mencemari lingkungan tempat tinggal mereka.   

 Diferensiasi Sosial. Perbedaan sosial masyarakat di Desa Deras termasuk 

rendah karena secara sosial ekonomi masyarakat memiliki kesamaan dan 

struktur sosial yang sama.  

 Stratifikasi Sosial. Stratifikasi sosial yang ada di Desa Deras termasuk 

lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di kelurahan di kota, karena 

secara kondisi ekonomi masyarakat hampir setara yaitu berada pada kelas 

menangah, meskipun ada yang berada di kelas menengah ke bawah namun 

jarak kelas sosialnya lebih kecil. Tidak ada kasta dalam masyarakat, karena 

masyarakat hidup berdampingan. 
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 Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial masyarakat di wilayah Desa Deras 

termasuk tinggi, karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor 

pertanian di wilayah desa. Namun untuk lalu lintas kendaraan yang 

melewati jalan desa tergolong sepi, karena jarangnya masyarakat keluar 

rumah kecuali kalau ada keperluan seperti berbelanja, ke pusat kecamatan, 

dll. Lalu lintas kendaraan yang rendah juga disebabkan letak desa yang 

berada di tengah kawasan perhutani, dengan sedikitnya fasilitas umum desa 

sebagai tempat berkumpul masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat 

jarang keluar rumah.  

 Interaksi Sosial. Hubungan antarmasyarakat di Desa Deras tergolong 

kurang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kehidupan sosial 

antarmasyarakat, antarmasyarakat desa kurang guyub, jarak antardusun 

yang jauh dan terpisah oleh hutan dan perbukitan, selain itu kurangnya 

ruang terbuka sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi masyarakat juga 

menyebabkan interaksi sosial yang kurang. Sebagian besar interaksi sosial 

terjadi ketika orang tua menunggu anak yang sekolah atau ketika sedang 

berbelanja di toko, serta interaksi dengan beberapa tetangga di sekitar 

rumah. Secara keseluruhan, interaksi sosial masyarakat tergolong rendah. 

 Solidaritas Sosial. Solidaritas sosial masyarakat di Desa Deras termasuk 

kurang, yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

berkehidupan sosial di masyarakat. Masyarakat pasif dalam proses 

pembangunan di desa seperti dalam hal kegiatan gotong-royong dan kerja 
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bakti. Pemerintah Desa juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan 

masyarakat di suatu forum untuk membahas kondisi di desa serta menerima 

keluhan, masukan dan saran dari masyarakat. Pasifnya peran masyarakat 

dalam keterlibatan di pembangunan desa memperlihatkan solidaritas sosial 

yang rendah. Selain itu, masyarakat juga memiliki tingkat kecemburuan 

sosial yang tinggi, khususnya terhadap salah satu RW yaitu RW 4 karena 

memiliki kerukunan yang tinggi, guyub, dan solidaritas yang tinggi. 

 Kontrol Sosial. Kontrol sosial masyarakat di Desa Deras termasuk rendah 

terkait dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Karena masyarakat desa memiliki sifat yang susah dikasih tau, sehingga 

sanksi-sanksi sosial yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang 

melanggar diabaikan. 

 Tradisi Lokal. Tradisi lokal masyarakat desa kurang, karena masyarakat 

hanya terfokus pada kehidupan sehari-hari dan kurang melestarikan tradisi-

tradisi yang ada. Namun, tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh 

masyarakat desa masih tetap terjaga dan diterapkan oleh beberapa 

masyarakat di desa. 

 

Secara keseluruhan, Desa Deras memiliki keunggulan karakteristik 

pada aspek lingkungan, seperti halnya dengan nilai Indeks Desa Membangun 

yang lebih unggul di indeks ketahanan lingkungan. Hal tersebut juga di dukung 

dengan kondisi lingkungan desa yang mendukung perekonomian masyarakat 
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dan desa, karena dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan mata pencaharian 

masyarakat desa dominan di sektor pertanian. Namun pada karakteristik sosial 

memiliki kelemahan yang menjadikan desa tersebut bertipologi sangat 

tertinggal, yaitu kondisi sosial masyarakat yang rendah akibat rendahnya 

solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat, ketergantungan yang besar 

terhadap pemerintah, serta adanya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. 

Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa penguasaan lahan 

pertanian oleh petani yang sempit karena sebagian besar berada di lahan 

perhutani, dominasi peran tengkulak dalam sektor pertanian, dan munculnya 

hama tanaman. Status Desa Sidogemah dapat ditingkatkan lagi agar tidak 

tertinggal dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa, baik 

dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan meminimalisasi 

dampak dari adanya bencana abrasi dan banjir rob yang tidak akan bisa 

dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa diminimalisasi agar dampak yang terjadi 

tidak mengganggu pembangunan yang ada di desa. 

 

4.2.2. Faktor-Faktor Pengaruh Karakteristik Desa Sangat Tertinggal 

Permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh desa membawa pengaruh 

terhadap karakteristik desa dan proses pembangunan yang ada di desa. 

Pengaruh tersebut dapat diuraikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang 

dimiliki desa, yang di dapat dari identifikasi dengan metode SWOT. Wilayah 
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desa memiliki beberapa permasalahan baik secara internal maupun eksternal 

yang dapat menjadi pendorong atau penghambat dalam proses pembangunan. 

Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi karakteristik dan pembangunan 

desa sangat tertinggal di Desa Sidogemah dan Desa Deras. 

 

4.2.2.1. Faktor-Faktor Pengaruh Karakteristik Desa Sidogemah 

a. Faktor Internal 

Berikut ini merupakan identifikasi faktor internal pengaruh 

karakteristik desa berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Sidogemah. 

  



 

108 

 

 

 

Tabel 4.9. Faktor Internal Pengaruh Karakteristik Desa Sidogemah 

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

1. Lokasi relatif desa yang terletak di Jalur 

Pantura Semarang-Demak memiliki nilai 

lebih dalam kemudahan aksesibilitas ke 

pusat kota. 

2. Termasuk bagian dari Kawasan Strategis 

Ekonomi Nasional Kawasan 

Kedungsepur. 

3. Memiliki potensi desa berupa tempat 

pemancingan ikan/rumpon, tambak, 

mangrove, makam islam, hasil tangkapan 

ikan nelayan, dan kerajinan limbah tekstil 

dan kayu. 

4. Terdapat kelompok nelayan. 

5. Terdapat kelompok petani tambak. 

6. Terdapat tokoh masyarakat sebagai 

penggerak di masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

7. Terdapat dukungan dari Pemerintah Desa 

dalam meningkatkan pembangunan desa. 

8. Upaya pembangunan yang dilakukan 

Pemerintah Desa berupa pengurukan dan 

peninggian wilayah, peninggian dan 

pengerasan jalan, pembangunan talud. 

9. Penerimaan laporan dari masyarakat ke 

Pemerintah Desa berjalan lancar. 

10. Kegiatan PKK aktif. 

11. Keberadaan karang taruna cukup aktif. 

12. Masyarakat memiliki ilmu titen untuk 

memprediksi terjadinya banjir rob. 

13. Masyarakat memiliki kesadaran untuk 

hidup berdampingan dengan bencana yang 

ada di wilayah desa. 

14. Perbaikan jalan yang dikerjakan oleh 

Pemerintah Desa perlahan menunjukkan 

hasil positif terhadap aktivitas 

perekonomian masyarakat. 

15. Setiap dukuh memiliki uang kas dari iuran 

warga dan insentif dari Pemerintah Desa. 

1. Kualitas jalan desa kurang baik, sebagian berupa jalan 

padas dan beberapa ruas jalan dalam kondisi rusak. 

2. Terdapat dua dusun yang terpisah dari desa karena akses 

jalan terputus, menghambat kehidupan sosial masyarakat. 

3. Banyaknya wilayah yang tergenang permanen membatasi 

aktivitas masyarakat di desa. 

4. Potensi desa belum dimanfaatkan dengan optimal oleh desa, 

perhatian Pemerintah Desa terhadap keberadaan potensi 

desa masih kurang. 

5. Kelompok nelayan terkendala peralatan dan perlengkapan 

menangkap ikan. 

6. Kelompok petani tambak terkendala benih/bibit ikan dan 

hasil panen menurun. 

7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan desa. 

8. Rendahnya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan 

masyarakat dalam proses pembangunan desa. 

9. Pembangunan sosial masih kurang karena terfokus pada 

pembangunan fisik. 

10. Kehidupan sosial masyarakat masih rendah, kurang guyub 

dan kurang interaksi sosial antarmasyarakat. 

11. PKK memiliki kendala dalam menggerakkan masyarakat 

untuk berkegiatan. 

12. Program pelatihan dan keterampilan yang dilaksanakan 

PKK tidak berkelanjutan. 

13. Keberadaan ruang terbuka yang rendah menyebabkan 

kegiatan berkumpul dan berinteraksi masyarakat terbatas. 

14. Kurangnya dukungan Pemerintah Desa terhadap produk 

wirausaha masyarakat. 

15. Kurangnya tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. 

16. Kurangnya penghijauan lahan di wilayah desa 

17. Kondisi sanitasi kurang memadai, seperti keberadaan 

saluran air dan MCK yang kurang. 

18. Kondisi permukiman yang kumuh karena seringnya 

tergenang rob. 

19. Rendahnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan 

di desa. 

20. Terdapat masyarakat yang tinggal di lahan marginal di 

sempadan sungai dengan kondisi bangunan kurang layak 

huni. 

21. Belum memiliki Pendapatan Asli Desa. 

22. Belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

23. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

ekonomi di desa. 

24. Belum memiliki pasar desa. 

25. Usia pembangunan fisik di desa sangat pendek karena 

intensifnya terjadinya banjir rob dan abrasi. 

Sumber: Data Olah Hasil Peneliti 
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Faktor internal pengaruh karakteristik desa di Desa Sidogemogah 

dari sisi kekuatan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Desa Sidogemah memiliki lokasi relatif yang menguntungkan, yaitu 

berada di jalan nasional atau jalur pantura Semarang-Demak yang 

memberikan kemudahan aksesibilitas ke pusat pemerintahan dan 

ekonomi, serta jarak dengan Kota Semarang yang dekat memberikan 

keuntungan bagi desa. 

 Termasuk dalam bagian KSE Nasional Kawasan Kedungsepur, 

memberikan keuntungan bagi desa untuk dapat mengembangkan 

pembangunan desa secara optimal sehingga mengurangi gap 

pembangunan dengan wilayah kota. 

 Terdapat beberapa potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di 

desa, menjadi modal kuat bagi desa untuk bisa mandiri membangun 

desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat maupun desa. 

potensi tersebut meliputi tempat pemancingan ikan/rumpon, tambak, 

mangrove, makam islam, hasil tangkapan ikan nelayan, kerajinan 

limbah tekstil dan kayu, adanya kelompok nelayan dan petani tambak. 

 Adanya tokoh masyarakat yang mendukung pembangunan di desa juga 

menjadi modal penting karena dapat menggerakkan massa yaitu 

masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan 

desa. Tokoh masyarakat tersebut meliputi sesepuh desa, tokoh agama, 

pengusaha, dan tak lupa para pejabat pemerintah desa. 
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 Adanya dukungan pemerintah desa dalam pembangunan desa juga 

memiliki porsi penting untuk keberhasilan suatu pembangunan. 

Dukungan tersebut seperti upaya meminimalisasi dampak abrasi dan 

banjir rob di desa dengan melakukan pembangunan fisik berupa jalan, 

sempadan, selokan, talud. Pemerintah desa juga aktif menanggapi 

laporan dari masyarakat, mendukung keberlangsungan kegiatan PKK 

dan karang taruna di desa. 

 Ilmu titen terhadap pasang-surut air laut yang dimiliki oleh beberapa 

masyarakat di desa juga memiliki dampak positif dalam membantu 

masyarakat di desa untuk lebih siap menghadapi banjir rob yang datang, 

sehingga dampak dan kerugian dapat diminimalisasi, serta 

menunjukkan bahwa masyarakat di desa memiliki kesadaran dalam 

hidup berdampingan dengan bencana. 

 

Kemudian, faktor internal pengaruh karakteristik desa di Desa 

Sidogemogah dari sisi kelemahan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Infrastruktur yang ada di desa sebagian besar dalam kondisi kurang 

baik. Kualitas jalan desa masih menjadi pekerjaan rumah yang gencar 

dilakukan oleh pemerintah desa, karena kondisi jalan yang berupa 

batuan padas pada beberapa wilayah, jalan bergelombang dan berlubang 

karena turunnya muka tanah akibat abrasi dan banjir rob, dan 

terputusnya akses jalan desa menuju dua dusun yaitu Dusun Badong dan 
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Pidodo. Kondisi bangunan permukiman di desa yang mengalami 

kerusakan, retak, kumuh, dan penurunan ketinggian bangunan karena 

seluruh wilayah permukiman merupakan terdampak banjir rob dan 

sebagian yang berada dekat laut rawan abrasi. Fasilitas yang ada di desa 

yang rendah, seperti fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatan, ruang 

terbuka, fasilitas olahraga, tempat pembuangan sampah, dan sanitasi. 

 Kondisi lingkungan desa yang rendah, karena massifnya kejadian banjir 

rob dan abrasi yang menyebabkan beberapa wilayah desa tergenang air 

secara permanen, adanya pencemaran lingkungan dari limbah domestik 

masyarakat, kurangnya penghijauan lahan di desa, Hal ini pula yang 

menyebabkan usia pembangunan di desa sangat rendah karena 

massifnya kejadian abrasi dan banjir rob. Serta dan adanya masyarakat 

yang menempati lahan marginal di sempadan sungai yang mengurangi 

fungsi sungai. Seperti yang dikemukakan oleh Indrayati (2011b, 2017), 

adanya lahan marjinal dan terbengkalai menjadi daya tarik orang-orang 

untuk menghuni wilayah tersebut, khususnya bagi masyarakat dengan 

ekonomi kebawah/berpenghasilan rendah. Sehingga fungsi sungai 

menjadi berkurang, dan keberadaan permukiman ini menambah kesan 

kumuh dan ilegal yang ada di wilayah desa. 

 Pembangunan sosial yang masih kurang karena terfokus ke 

pembangunan fisik. Hal ini didukung dengan rendahnya kerjasama 

antara pemerintah desa dengan masyarakat menyebabkan partisipasi 
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masyarakat dalam proses pembangunan desa juga rendah, masyarakat 

kurang guyub dan interaksi sosial kurang berjalan dengan baik. 

Kemudian, PKK memiliki kendala dalam menggerakkan masyarakat 

untuk berkegiatan dan melakukan pelatihan keterampilan yang 

berkelanjutan. 

 Dalam hal ekonomi, desa belum memiliki pendapatan asli desa yang 

seharusnya bisa membantu desa menjadi mandiri, belum memiliki 

BUMDES yang dapat menampung kegiatan dan produk ekonomi yang 

ada di desa, kurangnya sarana prasaana penunjang kegiatan ekonomi, 

dan belum memiliki pasar desa yang dapat dijadikan sebagai tempat 

beraktivitas ekonomi oleh masyarakat desa. Kemudian, potensi yang 

dimiliki desa dan produk-produk usaha masyarakat desa belum 

dimanfaatkan dengan optimal oleh desa karena rendahnya perhatian dan 

kurangnya dukungan oleh pemerintah desa. Keberadaan kelompok 

nelayan dan petani tambak juga terkendala pada peralatan dan 

perlengkapan yang menjadikan hasil yang di dapat menurun. 

 

b. Faktor Eksternal 

Berikut ini merupakan identifikasi faktor eksternal pengaruh 

karakteristik desa berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Sidogemah. 
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Tabel 4.10. Faktor Eksternal Pengaruh Karakteristik Desa Sidogemah 

PELUANG (O) ANCAMAN (T) 

1. Sumber utama pendapatan desa berasal dari 

Alokasi Dana Desa. 

2. Pemanfaatan potensi Desa dapat meningkatkan 

perekonomian desa. 

3. Tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi 

desa. 

4. Tempat pemancingan ikan berpotensi sebagai 

paket wisata pemancingan dan rumah makan. 

5. Tambak ikan berpotensi sebagai tempat usaha 

budidaya perikanan dari tahap pembenihan hingga 

panen dan penjualan produk ikan. 

6. Mangrove berpotensi sebagai eduwisata. 

7. Makam islam berpotensi sebagai wisata religi.  

8. Hasil tangkapan ikan nelayan berpotensi diolah 

menjadi berbagai produk olahan ikan, tidak hanya 

dijual secara langsung ke pasar. 

9. Adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan 

Kabupaten untuk membentuk BUMDES sebagai 

wadah kegiatan ekonomi desa. 

10. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam 

mengembangkan potensi desa, seperti 

mempromosikan potensi desa melalui sosial 

media, memasarkan produk desa melalui e-

commerce dan sosial media. 

11. Masuknya pihak swasta untuk ikut serta 

membangun desa melalui kerjasama dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki desa. 

1. Sebagian besar wilayah desa tergenang oleh air, 

sekitar 64% dari total luas wilayah desa. 

2. Permasalahan lingkungan berupa banjir rob, 

abrasi, dan penurunan muka tanah. 

3. Banjir rob memaksa warga untuk meninggikan 

rumah. 

4. Seluruh wilayah desa rawan terhadap banjir rob. 

5. Terdapat proyek pembangunan jalan tol 

Semarang-Demak yang memengaruhi proses 

pembangunan desa dan menyebabkan dua dukuh 

di bedol ke desa lain. 

6. Tidak adanya bantuan dari pihak swasta yang 

masuk ke desa. 

7. Terputusnya akses dua dusun menyebabkan 

terhambatnya kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

8. Persaingan wilayah di sektor ekonomi dengan 

desa-desa lain di Kecamatan Sayung dalam hal 

pengelolaan pariwisata dari potensi mangrove 

yang lebih profesional. 

Sumber: Data Olah Hasil Peneliti 

 

Faktor eksternal pengaruh karakteristik desa di Desa Sidogemogah 

dari sisi peluang desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Alokasi dana desa menjadi sumber utama pendapatan desa. Hal tersebut 

dapat diarahkan untuk pembangunan desa dan mengembangkan potensi 

yang dimiliki desa agar nantinya bisa menciptakan pendapatan asli desa. 

 Perekonomian desa dan masyarakat dapat meningkat dengan 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa, yang 
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nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan merekrut 

warga desa. 

 Beberapa potensi desa dapat dikembangkan menjadi sebuah wisata atau 

paket wisata, meliputi potensi tempat pemancingan ikan, mangrove, dan 

makam islam. Untuk potensi tambak ikan dapat dikembangkan sebagai 

tempat budidaya perikanan yang nantinya bisa dimulai dari tahap 

pembenihan sampai pemasaran. Hasil tangkapan ikan oleh para nelayan 

di desa juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan 

makanan yang dapat meningkatkan nilai jual dan memberikan 

keuntungan yang lebih besar. 

 Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk 

membentuk BUMDES merupakan sebuah dukungan yang baik yang 

didapat oleh Desa Sidogemah dalam pembangunan desa. 

 Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, potensi-potensi yang 

dimiliki desa dapat dikembangkan lebih optimal lagi dan informasinya 

dapat menjangkau masyarakat lebih luas. 

 Pihak swasta juga berpeluang masuk ke desa dan membantu 

pembangunan di desa apabila potensi-potensi yang dimiliki desa 

dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. 

 

Faktor eksternal pengaruh karakteristik desa di Desa Sidogemogah 

dari sisi ancaman desa dapat diuraikan sebagai berikut: 
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 Bencana abrasi dan banjir rob menjadi ancaman serius bagi eksistensi 

desa. Sebesar 64% dari total luas wilayah desa sudah tergenang oleh air 

dan tidak dapat dihuni oleh masyarakat. Selain itu, dampak dari bencana 

tersebut berupa penurunan muka tanah, kerusakan bangunan, dan usia 

pembangunan di desa yang sangat pendek, serta terputusnya jalan desa 

menuju dua dusun yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial ekonomi 

dan pembangunan desa. 

 Adanya proyek pembangunan tol Semarang-Demak dapat menghambat 

proses pembangunan yang ada di desa. 

 Tidak adanya bantuan dari pihak swasta yang masuk ke desa juga bisa 

menjadi ancaman, karena peran pihak swasta yang dapat membantu 

desa dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa. 

 Persaingan wilayah khususnya dengan desa-desa lain di Kecamatan 

Sayung dan wilayah pesisir demak menjadi sebuah ancaman karena 

memiliki karakteristik yang hampir sama, yang bisa dilihat dari bentuk 

pengelolaan potensi yang lebih profesional sehingga apa yang ada di 

desa menjadi kalah bersaing dengan desa-desa yang lain. 

Desa Sidogemah memiliki potensi yang besar di wilayahnya, baik 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun juga dibarengi 

dengan adanya permasalahan dan hambatan dalam pembangunan desa. 

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Desa Sidogemah yaitu berupa 

tempat pemancingan ikan, tambak ikan, mangrove, makam islam, hasil 
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tangkapan ikan nelayan, dan kerajinan limbah tekstil dan kayu. Namun, 

potensi tersebut belum dimanfaatkan baik oleh desa. Sedangkan untuk 

potensi sumber daya manusia meliputi adanya tokoh masyarakat yang dapat 

menggerakkan masyarakat, aktifnya kegiatan PKK dan karang taruna, serta 

adanya dukungan dari pemerintah desa dalam pembangunan desa. 

Pada potensi sumber daya alam, potensi utama yang ada di bisa 

segera dimanfaatkan dan dikelola oleh desa adalah tempat pemancingan 

ikan atau dikenal sebagai “rumpon” oleh masyarakat desa. Rumpon adalah 

potensi utama yang ada di depan mata dan memberikan peluang ekonomi 

yang baik untuk desa. Di Desa Sidogemah, memiliki dua rumpon yang aktif 

dan mendatangkan banyak pemancing dari luar desa dan luar kota. Rumpon 

tersebut terletak di Dusun Badong, salah satu dusun yang terpisah aksesnya 

dari desa. Saat ini, keberadaan rumpon tersebut tidak dimanfaatkan oleh 

desa, melainkan dimanfaatkan oleh salah satu warga lokal dan satu rumpon 

lagi disewakan oleh warga Kota Semarang. Rumpon tersebut memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai wisata pemancingan ikan dan diikuti 

dengan rumah makan. Namun, potensi rumpon tersebut memiliki 

permasalahan berupa rusaknya akses jalan menuju rumpon dan kurang 

tersedianya fasilitas yang mendukung keberlangsungan rumpon. Oleh 

karena itu, apabila potensi rumpon ini dapat dimanfaatkan oleh desa dan 

dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak positif terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli 
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desa, serta akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. 

Rumpon tersebut bisa dikelola oleh desa dengan bantuan karang taruna 

dusun dan desa. 

Potensi selanjutnya adalah tambak ikan. Karena sebagian besar 

wilayah desa sudah tergenang secara permanen oleh banjir rob, 

menyebabkan sebagian masyarakat mengubah lahan tersebut yang semula 

pertanian atau lahan kosong menjadi sebuah tambak. Pada kenyataannya, 

tambak ikan yang ada juga terancam dengan semakin intensifnya banjir rob 

yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada hasil panen petani tambak yang 

menurun. Selain kendala tersebut, petani tambak juga mengalami kendala 

berupa susahnya mendapatkan benih/bibit ikan, yang pastinya menghambat 

keberlangsungan dari proses pembenihan ikan di tambak. Oleh karena itu, 

perlunya pemanfaatan oleh desa agar keberlangsungan tambak ikan tetap 

terjaga. Pemerintah desa bersama petani tambak dapat memperhatikan 

kondisi lingkungan di sekitar tambak dan membangun tambak dengan baik 

untuk meminimalisasi dampak dari banjir rob yang bisa menghilangkan 

ikan di tambak. Selanjutnya, bantuan benih ikan dari pemerintah desa 

kepada petani tambak juga menjadi angin segar dalam menjaga proses 

pembenihan ikan di tambak. 

Potensi berikutnya adalah mangrove, yang saat ini keberadaannya 

untuk meminimalisasi dampak dari abrasi dan banjir rob yang terjadi di 

desa. Masih banyak lahan kosong di desa yang dapat dimanfaatkan untuk 
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ditanami mangrove dan masih terdapat lokasi desa yang rawan abrasi tetapi 

belum adanya tanaman mangrove yang tumbuh untuk melindungi. 

Kendalanya, masyarakat desa kesulitan dalam mendapatkan bibit mangrove 

dan tidak adanya program penanaman mangrove di wilayah desa dari 

instansi/mahasiswa/LSM. Apabila tutupan vegetasi mangrove yang ada di 

Desa Sidogemah meningkat, akan semakin meminimlisasi dampak abrasi 

dan banjir rob, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai eduwisata mangrove. 

Adanya eduwisata mangrove dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru 

dan meningkatkan pendapatan asli desa. 

Selanjutnya adalah potensi makam islam sebagai wisata religi. 

Setiap tahunnya, Desa Sidogemah dapat mendatangkan ratusan peziarah 

khususnya pada saat haul. Adanya peziarah ini juga berdampak pada adanya 

aktivitas perdagangan oleh masyarakat di sekitar lokasi makam. Apabila 

makam islam ini dikelola oleh desa dengan menciptakan tempat ziarah yang 

nyaman dan adanya lokasi untuk berjualan oleh warga sekitar, pastinya 

akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, membuka 

lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan asli desa. 

Potensi berikutnya adalah hasil tangkapan ikan nelayan. Sebagai 

desa yang letaknya di wilayah pesisir, maka ikan laut merupakan salah satu 

komoditas yang dimiliki oleh desa. Desa Sidogemah memiliki Nelayan 

berjumlah 60-70 perahu kecil, 21 perahu besar pakai 3 mesin. Sudah 

terbentuk kelompok nelayan, serta terdapat dermaga kecil sebagai tempat 



 

119 

 

 

 

bersandarnya perahu. Pemerintah desa bisa berperan dalam memanfaatkan 

potensi tersebut, dengan mengoptimalkan peran dermaga dan apabila 

diberikan faslitas penunjang seperti tempat pelelangan ikan (TPI) atau pasar 

ikan di wilayah desa, pastinya akan memaksimalkan potensi tersebut dan 

bisa mendatangkan pendapatan asli desa. Kemudian, hasil tangkapan ikan 

oleh para nelayan selama ini hanya dijual secara langsung di pasar 

kecamatan, dan ada beberapa yang mengolah dengan cara di asap. Hasil 

tangkapan ikan ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan 

menjadi berbagai produk olahan ikan selain dijual secara langsung, seperti 

ikan asap, kerupuk ikan, ikan asin, yang memiliki nilai jual lebih tinggi. 

Sehingga untuk memanfaatkanya, perlu dukungan dari pemerintah desa 

untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat khususnya nelayan bahwa 

hasil tangkapan ikan bisa diolah menjadi berbagai macam produk olahan. 

Untuk potensi kerajinan limbah tekstil dan kayu, saat ini dikelola 

mandiri oleh masyarakat desa dan hasil produknya sudah dijual hingga 

keluar kota. Namun disini belum ada peran dari pemerintah desa dalam 

mendukung usaha tersebut. Dukungan yang diberikan oleh desa khususnya 

dalam hal pemasaran pastinya akan membantu usaha ini berkembang lebih 

baik lagi. 

Semua potensi diatas memiliki dampak terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat dan desa apabila bisa dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik. Perlu adanya peran pemerintah desa dalam menggerakkan 
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masyarakat dan para pemuda desa untuk memulai memanfaatkan potensi 

tersebut. Selain itu, Desa Sidogemah juga memerlukan sebuah Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) untuk mewadahi segala macam kegiatan ekonomi. 

Terbentuknya BUMDES bisa menjadi langkah awal dalam pemanfaatan 

potensi yang dimiliki desa, mewadahi beragam aktivitas ekonomi, seperti 

produk-produk usaha masyarakat, pariwisata, dan lainnya. Desa akan 

mendapatkan keuntungan dan pemasukan terhadap pendapatan asli desa. 

Selain potensi SDA, Desa Sidogemah juga memiliki potensi sumber 

daya manusia yang dapat mendukung proses pembangunan di desa. Adanya 

tokoh masyarakat yang dapat menggerakkan masyarakat dan aktifnya 

organisasi di desa yaitu PKK dan karang taruna, dan adanya dukungan dari 

pemerintah desa menjadi potensi utama dalam pembangunan desa. Tokoh 

masyarakat memiliki peran yang penting dan pengaruh yang besar di dalam 

masyarakat desa disamping peran dari para pejabat pemerintah desa, yaitu 

dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam 

pembangunan desa.  

Kemudian, aktifnya kegiatan PKK juga mampu mendorong adanya 

produktivitas bagi perempuan di desa, khususnya ibu-ibu. Namun muncul 

kendala yaitu susahnya dalam mengumpulkan massa karena kesibukan 

dalam bekerja. Kendala tersebut berpengaruh terhadap program-program 

pemberdayaan perempuan dari PKK. Selain itu, program pelatihan yang 

dilaksanakan juga tidak berkelanjutan dan hanya sekali jalan, padahal 
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peluang untuk menciptakan produk hingga memasarkan produk tersebut 

sangat besar. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah desa untuk 

meningkatkan produktivitas perempuan desa melalui PKK, serta perlunya 

kesadaran dari perempuan desa bahwa kegiatan PKK memiliki manfaat 

yang positif terhadap produktivitas mereka. Untuk karang taruna, masih 

aktif berjalan dan memilki usaha yang dijalankan yaitu warung kopi dan 

printing/sablon baju, serta kegiatan kerja bakti yang diinisiasi oleh para 

pemuda karang taruna. Aktifnya para pemuda desa ini menjadi modal 

penting untuk pembangunan desa. 

Permasalahan utama yang dimiliki oleh desa adalah abrasi dan 

banjir rob yang mengancam eksistensi Desa Sidogemah. Abrasi dan banjir 

rob semakin intens terjadi, menjadikan kendala dalam proses pembangunan 

desa. Hal tersebut berdampak pada tenggelamnya beberapa wilayah desa, 

penurunan muka tanah, rusaknya akses jalan desa hingga memutus akses ke 

dua dusun, dan mengurangi kualitas lingkungan desa. Abrasi dan banjir rob 

memang tidak bisa dihilangkan dan selamanya akan terjadi di wilayah desa, 

namun bencana tersebut dan dampak yang ditimbulkan dapat 

diminimalisasi dengan adanya mitigasi bencana. Masyarakat sudah 

memahami kondisi desa dan sadar untuk hidup berdampingan dengan 

bencana, sehingga mereka melakukan berbagai bentuk mitigasi, meliputi 

penanaman mangrove, pembangunan sabuk desa/talud/tanggul, dan 

mengedukasi masyarakat terkait bencana abrasi dan banjir rob. 
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4.2.2.2. Faktor-Faktor Pengaruh Karakteristik Desa Deras 

a. Faktor Internal 

Berikut ini merupakan identifikasi faktor internal pengaruh 

karakteristik desa berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Deras. 

Tabel 4.11. Faktor Internal Pengaruh Karakteristik Desa Deras 

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

1. Termasuk bagian dari 

Kawasan Strategis Ekonomi 

Nasional Kawasan 

Kedungsepur (Kabupaten 

Grobogan) 

2. Lokasi relatif desa di kawasan 

perhutani dan perbukitan kapur 

yang cocok untuk 

mengembangkan potensi desa 

berupa pertanian jagung. 

3. Memiliki potensi pertanian 

jagung yang besar. 

4. Sebagian besar masyarakat 

bekerja di sektor pertanian. 

5. Terdapat tokoh masyarakat 

yang dapat menggerakkan 

dalam pembangunan desa.  

6. Pemerintah Desa aktif 

mengajak masyarakat untuk 

bersama membangun desa. 

7. Adanya dukungan dari 

Pemerintah Desa untuk 

meningkatkan pembangunan 

desa. 

8. Terdapat satu RW yang 

masyarakatnya mudah diajak 

kerjasama dalam membangun 

desa, memiliki kerukunan yang 

baik, dan menjadi percontohan 

di desa.  

9. Keberadaan kader PKK aktif. 

1. Aksesibilitas di desa masih rendah, sebagian besar kualitas jalan dalam 

kondisi kurang baik. 

2. Potensi desa belum dimanfaatkan dengan optimal oleh desa. 

3. Kurangnya edukasi pertanian terhadap para petani. 

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. 

5. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah Desa tinggi. 

6. Rendahnya kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah desa 

dalam pembangunan desa. 

7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa, masyarakat 

pasif dan belum ada inisiatif dan kemandirian dari masyarakat desa. 

8. Kurangnya kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan produktivitas. 

9. Adanya kecemburuan sosial di masyarakat dalam pembangunan desa. 

10. Kegiatan kerja bakti dan gotong royong tidak berjalan karena sulitnya 

menggerakkan masyarakat. 

11. Kegiatan menabung di masyarakat sangat rendah. Masyarakat 

memiliki kebiasaan meminjam uang di Bank Titil. 

12. Pemerintah Desa mencoba mengakomodasi simpan pinjam 

masyarakat, tetapi hanya sedikit yang memanfaatkan. 

13. Pemasukan dan pengeluaran ekonomi masyarakat tidak seimbang, 

lebih banyak pengeluaran. 

14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya Ibu-Ibu masih rendah. 

15. Karang taruna tidak aktif dan peran pemuda desa rendah serta kurang 

peduli terhadap desa. 

16. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di desa dan akses ke fasilitas 

kesehatan rendah. 

17. Belum memiliki BUMDES 

18. Belum ada pasar desa. 

19. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi di desa. 

20. Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di desa. 

21. Kurangnya ruang terbuka di desa. 

22. Usia pembangunan fisik di desa rendah karena tidak dirawat dengan 

baik oleh masyarakat. 

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 
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Faktor internal pengaruh karakteristik desa di Desa Deras dari sisi 

kekuatan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Desa Deras memiliki lokasi relatif yang menguntungkan, yaitu di 

tengah kawasan perhutani dan perbukitan kapur yang cocok dalam 

mendukung pengembangan potensi desa berupa pertanian jagung. 

 Termasuk dalam bagian KSE Nasional Kawasan Kedungsepur, 

memberikan keuntungan bagi desa untuk dapat mengembangkan 

pembangunan desa secara optimal sehingga mengurangi gap 

pembangunan dengan wilayah kota. 

 Adanya tokoh masyarakat yang mendukung pembangunan di desa juga 

menjadi modal penting karena dapat menggerakkan massa yaitu 

masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan 

desa. Tokoh masyarakat tersebut meliputi sesepuh desa, tokoh agama, 

dan tak lupa para pejabat pemerintah desa. 

 Adanya dukungan pemerintah desa dalam pembangunan desa juga 

memiliki porsi penting untuk keberhasilan suatu pembangunan. 

Dukungan tersebut seperti aktifnya pemerintah desa dalam mengajak 

masyarakat untuk aktif ikut serta membangun desa dan mendukung 

keberlangsungan kegiatan PKK serta kegiatan pembangunan yang ada 

di desa. 
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 Desa Deras memiliki satu RW yang menjadi percontohan untuk 

masyarakat di RW yang lain dalam hal partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

 

Faktor internal pengaruh karakteristik desa di Desa Deras dari sisi 

kelemahan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Rendahnya kehidupan sosial masyarakat desa. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 

desa. Masyarakat cenderung pasif, memiliki kesadaran yang rendah 

untuk membangun desa, dan memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap pemerintah desa. Selain itu juga muncul kecemburuan sosial 

terhadap masyarakat di satu RW yang menjadi percontohan dalam 

pembangunan desa, karena masyarakat di RW tersebut hidup rukun dan 

guyub, aktif dalam membangun desa di wilayah RW nya, dan mampu 

memaksimalkan pembangunan fisik yang ada, sedangkan masyarakat 

diluar RW tersebut memiliki kecemburuan tetapi tidak ada tindakan 

nyata agar bisa menjadi lebih baik seperti apa yang sudah dilaksanakan 

di satu RW tersebut. Dan terakhir, kegiatan gotong royong dan kerja 

bakti di desa tidak berjalan karena sulitnya menggerakkan masyarakat. 

Hal ini menyebabkan usia pembangunan yang ada di desa rendah. 

 Pembangunan sosial di desa masih rendah. Kegiatan pelatihan dan 

pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas 
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masih kurang. Keberadaan karang taruna tidak aktif dan peran pemuda 

desa yang rendah serta kurang peduli terhadap desa. 

 Beberapa infrastruktur desa masih rendah. Infrastruktur jalan menjadi 

sorotan utama karena berdampak terhadap aksesibilitas dan mobilitas 

sosial ekonomi masyarakat, yang mana kualitas jalan sebagian besar 

dalam kondisi kurang baik, masih berupa tanah berbatu, dan sudah 

dibeton namun dalam kondisi yang sudah rusak, bergelombang, dan 

berlubang. Infrastruktur kesehatan yang ada di desa juga rendah, karena 

rendahnya akses ke fasilitas kesehatan beserta kurangnya ketersediaan 

tenaga kesehatan di desa. Infrastruktur lainnya berupa kurangnya ruang 

terbuka yang ada di desa dan tempat pembuangan sampah. 

 Dalam aspek ekonomi, desa belum memiliki BUMDES dan pasar desa 

yang dapat mengakomodasi aktivitas dan produk ekonomi masyarakat 

di desa. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi juga masih 

kurang mendukung, khususnya yang berkaitan dengan pertanian 

jagung. Kemudian untuk masyarakat, kegiatan menabung masih sangat 

rendah dan masyarakat lebih menyukai meminjam uang di bank titil, 

pemerintah desa sudah mencoba mengakomodasi simpan pinjam 

masyarakat namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 

Hal ini menyebabkan pengeluaran masyarakat lebih banyak daripada 

pemasukan, karena mudahnya akses peminjaman uang di bank titil, 



 

126 

 

 

 

sedangkan usaha untuk menambah pemasukan melalui menabung 

sangat rendah. 

 

b. Faktor Eksternal 

Berikut ini merupakan identifikasi faktor internal pengaruh 

karakteristik desa berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Deras. 

 

Tabel 4.12. Faktor Eksternal Pengaruh Karakteristik Desa Deras 

PELUANG (O) ANCAMAN (T) 

1. Sumber utama pendapatan desa berasal dari 

Alokasi Dana Desa. 

2. Pendapatan Asli Desa sebesar 11 juta/tahun dari 

lahan bengkok desa. 

3. Hasil panen jagung bisa dimanfaatkan dengan cara 

mengolah menjadi produk lain yang memiliki nilai 

jual tinggi. 

4. Petani dapat memanfaatkan perkembangan 

teknologi untuk menambah produktivitas 

pertanian. 
5. Pemanfaatan potensi desa dapat meningkatkan 

perekonomian desa. 

6. Tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi 

pertanian jagung menjadi beragam hasil produk 

olahan lain. 

7. Adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan 

Kabupaten untuk membentuk BUMDES sebagai 

wadah kegiatan ekonomi desa. 

8. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam 

mengembangkan potensi desa. 
9. Masuknya pihak swasta untuk ikut serta 

membangun desa melalui kerjasama dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki desa. 

1. Hama tanaman yang menurunkan jumlah hasil 

panen. 

2. Potensi terjadinya kekeringan dan kekurangan air 

bersih saat musim kemarau. 

3. Masuknya para tengkulak ke desa dapat 

menghambat petani untuk bisa berkembang. 
4. Adanya rentenir yang sering ke masyarakat karena 

kebiasaan masyarakat melebihi waktu tenggang 

peminjaman uang. 
5. Tidak adanya bantuan dari pihak swasta yang 

masuk ke desa. 

6. Persaingan wilayah di sektor ekonomi dengan 

desa-desa lain di Kecamatan Kedungjati dalam hal 

pertanian jagung. 

 

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 

 

Faktor eksternal pengaruh karakteristik desa di Desa Deras dari sisi 

peluang desa dapat diuraikan sebagai berikut: 
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 Alokasi dana desa menjadi sumber utama pendapatan desa disamping 

juga terdapat pendapatan asli desa namun dalam jumlah yang tidak 

banyak. Hal tersebut dapat diarahkan untuk pembangunan desa dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki desa agar nantinya bisa 

meningkatkan pendapatan asli desa dan mengoptimalkan pembangunan 

yang ada di desa. 

 Perekonomian desa dan masyarakat dapat meningkat dengan 

memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa, yang 

nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan merekrut 

warga desa. Pertanian jagung menjadi potensi utama yang sampai saat 

ini hanya dijual secara mentah, apabila dikembangkan menjadi produk 

olahan lain tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, para petani bisa 

meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, pemanfaatan 

perkembangan teknologi dalam mengembangkan potensi desa, seperti 

mempromosikan potensi desa melalui sosial media, memasarkan 

produk desa melalui e-commerce dan sosial media. 

 Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk 

membentuk BUMDES merupakan sebuah dukungan yang baik yang 

didapat oleh Desa Deras dalam pembangunan desa. 
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 Pihak swasta juga berpeluang masuk ke desa dan membantu 

pembangunan di desa apabila potensi-potensi yang dimiliki desa 

dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. 

 

Faktor eksternal pengaruh karakteristik desa di Desa Deras dari sisi 

ancaman desa dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Mengingat potensi utama desa berupa pertanian jagung, maka ancaman 

terbesar yang dapat mengurangi produktivitas pertanian yaitu hama 

tanaman, seperti tikus, ulat, belalang, dan lain sebagainya. Hama 

tersebut menjadi musuh terbesar petani yang bisa menyebabkan gagal 

panen. 

 Kekeringan dan kekurangan air bersih disaat musim kemarau juga 

menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan masyarakat serta aktivitas 

pertanian apabila tidak diantisipasi lebih awal, mengingat letak desa di 

wilayah perbukitan karst yang memiliki sifat batuan mudah meloloskan 

air dan sistem air bawah tanah yang dalam. 

 Masuknya para tengkulak ke desa dapat mengancam keberadaan 

pertanian, karena akan berpengaruh terhadap harga jual dan 

kesejahteraan dari para petani dengan permainan harga pasar. 

 Masuknya rentenir ke desa yang disebabkan oleh banyaknya 

masyarakat yang meminjam uang di bank titil/pihak lain juga 

mengancam keberadaan masyarakat, dan dapat menimbulkan suatu 
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masalah sosial apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik antara 

masyarakat peminjam uang dengan rentenir tersebut. 

 Tidak adanya bantuan dari pihak swasta yang masuk ke desa juga bisa 

menjadi ancaman, karena peran pihak swasta yang dapat membantu 

desa dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa. 

 Persaingan wilayah khususnya dengan desa-desa lain di Kecamatan 

Kedungjati dan wilayah Kabupaten Grobogan yang memiliki 

keunggulan dalam pertanian jagung, menjadi sebuah ancaman bagi 

Desa Deras apabila tidak memanfaatkan dan mengelola potensi 

pertanian jagung tersebut dengan baik, sehingga apa yang ada di desa 

menjadi kalah bersaing dengan desa-desa yang lain. 

Desa Deras memiliki potensi yang besar di wilayahnya, baik potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun juga dibarengi dengan 

adanya permasalahan dan hambatan dalam pembangunan desa. Potensi 

sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Deras berupa pertanian jagung. 

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan baik oleh desa. Sedangkan 

untuk potensi sumber daya manusia meliputi adanya tokoh masyarakat yang 

dapat menggerakkan masyarakat, aktifnya kegiatan PKK, serta adanya 

dukungan dari pemerintah desa dalam pembangunan desa. 

Pada potensi sumber daya alam, potensi yang dimiliki desa adalah 

pertanian dengan komoditas utama jagung. Sebagian besar masyarakat desa 

bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian jagung. Pertanian jagung 
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ini berdiri di lahan perhutani dengan sistem sewa lahan dan juga di 

ladang/sawah milik masyarakat pribadi. Namun sebagian besar pertanian 

jagung berada di lahan perhutani, yang menandakan masyarakat memiliki 

penguasaan lahan yang sempit, sehingga perlu upaya lain untuk 

memaksimalkan hasil pertanian untuk peningkatan perekonomian 

masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat hanya menjual hasil panen secara 

langsung, dan hasil panen yang dibawa pulang untuk kebutuhan sendiri juga 

dijual secara langsung dalam arti jagung mentah, tidak ada upaya untuk 

diolah menjadi berbagai produk olahan makanan lain yang dapat 

meningkatkan nilai jual.  

Namun, pertanian jagung ini sebagian besar mendapat campur 

tangan dari para tengkulak yang masuk desa, bahkan dari masa tanam sudah 

dijual ke tengkulak tanpa melihat bagaimana hasil panennya nanti. Hal ini 

tentunya memengaruhi keberlangsungan petani jagung, karena dari masa 

tanam hingga panen sudah hasil campur tangan tengkulak, sehingga 

keuntungan yang didapat tidak sebanding, bahkan bisa mengalami 

kerugian. Belum lagi apabila hama menyerang tanaman jagung, seperti saat 

ini sedang musim hama tikus, yang tentunya bisa mengurangi produktivitas 

hasil panen atau lebih parahnya bisa menyebabkan gagal panen. Oleh 

karena itu, perlu edukasi ke masyarakat terkait pertanian dan peran 

tengkulak agar keberlangsungan petani bisa tetap terjaga. Selain itu, hasil 

panen juga bisa disisihkan sebagian dan diolah menjadi berbagai produk 
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olahan jagung yang dapat meningkatkan nilai jual daripada hanya menjual 

jagung secara langsung. Hal ini juga dapat menciptakan peluang usaha baru 

dan bisa berdampak pada munculnya lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat desa.  

Potensi desa tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat dan desa apabila bisa dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik oleh masyarakat dan desa. Perlu adanya peran pemerintah desa 

dalam menggerakkan masyarakat khususnya petani untuk memanfaatkan 

potensi tersebut. Selain itu, Desa Deras juga memerlukan sebuah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mewadahi segala macam kegiatan 

ekonomi, juga dalam proses pengembangan potensi yang dimiliki desa juga 

bisa melalui BUMDES. Terbentuknya BUMDES bisa menjadi langkah 

awal dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki desa. BUMDES dapat 

mewadahi beragam aktivitas ekonomi, seperti produk-produk usaha 

masyarakat, pariwisata, dan lainnya. Desa akan mendapatkan keuntungan 

dan pemasukan terhadap pendapatan asli desa. 

Selain potensi SDA, Desa Deras juga memiliki potensi sumber daya 

manusia yang dapat mendukung proses pembangunan di desa. Adanya 

tokoh masyarakat yang dapat menggerakkan masyarakat dan aktifnya 

organisasi di desa yaitu PKK dan kegiatan di setiap mushola/masjid, dan 

adanya dukungan dari pemerintah desa menjadi potensi utama dalam 

pembangunan desa. Tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dan 
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pengaruh yang besar di dalam masyarakat desa disamping peran dari para 

pejabat pemerintah desa, yaitu dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut 

serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.  

Kemudian, aktifnya kegiatan PKK juga mampu mendorong adanya 

produktivitas bagi perempuan di desa, khususnya ibu-ibu. Namun muncul 

kendala yaitu susahnya dalam mengumpulkan ibu-ibu untuk berkegiatan 

karena kesibukan dalam bekerja. Kendala tersebut pastinya berpengaruh 

terhadap program-program pemberdayaan perempuan dari PKK. Selain itu, 

program pelatihan yang dilaksanakan oleh kader PKK juga masih kurang. 

Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah desa untuk meningkatkan 

produktivitas perempuan desa melalui PKK, serta perlunya kesadaran dari 

perempuan desa bahwa kegiatan PKK memiliki manfaat yang positif 

terhadap produktivitas mereka.  

Permasalahan utama yang dimiliki oleh desa adalah rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, adanya tengkulak yang 

mendominasi pertanian jagung, dan munculnya hama tanaman. Partisipasi 

masyarakat desa yang rendah dalam pembangunan dapat menghambat 

proses pembangunan di desa, karena masyarakat merupakan elemen 

penting dan utama dalam pembangunan. Partisipasi yang rendah ini 

disebabkan oleh tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah 

desa, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa, masyarakat 

cenderung pasif dan belum ada inisiatif dan kemandirian dari masyarakat.  
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Munculnya kecemburuan sosial terhadap keberhasilan 

pembangunan di salah satu RW juga semakin memperparah keadaan. Selain 

itu, para pemuda desa yang seharusnya menjadi agent of change dan 

inisiator di desa, namun pada faktanya memiliki kepedulian yang rendah 

terhadap desa, sehingga belum ada aksi nyata dari pemuda desa dalam ikut 

serta membangun desanya. Kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, 

gotong royong, juga kurang berjalan yang menunjukkan solidaritas sosial 

masyarakat desa masih rendah. Oleh karena itu, untuk menyukseskan 

pembangunan di desa, diperlukan dukungan dari masyarakat desa, 

masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat 

tidak bergantung dengan pemerintah desa tetapi masyarakat turut serta 

mengawasi pembangunan yang berjalan di desa dan memberikan usulan 

kepada pemerintah desa, agar pembangunan dapat sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan masyarakat. 

Kemudian, terkait dengan pertanian jagung, masuknya tengkulak ke 

desa berdampak pada hasil penjualan panen karena terdapat permainan 

harga oleh para tengkulak. Hal tersebut dapat memengaruhi 

keberlangsungan petani, karena mereka kesulitan dalam menjual hasil 

panen secara mandiri, sehingga kondisi tersebut memaksa mereka menjual 

melalui tengkulak. Sebagian besar petani bahkan menjual ke tengkulak 

pada saat lahan pertanian mereka masih dalam masa tanam, maksudnya 

sejak awal menanam sudah dijual ke tengkulak tanpa melihat bagaimana 
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kedepannya terkait hasil panen apakah sesuai target atau justru tidak, 

sehingga pada akhirnya akan merugikan petani.  

Selain itu, hama tanaman menjadi musuh utama petani, karena bisa 

menurunkan produktivitas pertanian bahkan sampai gagal panen. 

Munculnya hama pastinya akan dibasmi menggunakan obat-obatan 

kimia/pestisida, dan hal tersebut tentunya akan menambah pengeluaran 

petani untuk menyelamatkan tanamannya, sehingga apabila hama tidak bisa 

dihilangkan dan hasil panen menurun, maka kerugianlah yang di dapat oleh 

petani. Untuk itu, perlunya peran pemerintah desa untuk mengedukasi 

petani agar tidak terjebak dalam permainan tengkulak, selain itu juga 

memberikan bantuan atau kemudahan dalam bentuk koperasi tani yang 

nantinya para petani bisa mendapatkan obat-obatan atau kebutuhan 

pertanian dengan mudah dan tidak memberatkan petani. Terkait hama 

tanaman, perlu juga edukasi ke petani terkait cara mengatasi hama dan juga 

diskusi dengan petani-petani lain di desa agar bisa bergotong royong untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah desa juga bisa memberikan 

edukasi ke para petani dan masyarakat tentang produk-produk olahan 

berbahan jagung yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, sehingga 

nantinya masyakarat memiliki berbagai opsi dalam menjual hasil panen 

jagung, tidak hanya dijual secara langsung berupa jagung mentah, tetapi 

bisa diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. 
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4.2.3. Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal 

Setalah diketahui karakteristik desa dari data Indeks Desa Membangun, 

karakteristik wilayah dan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

karakteristik desa berdasarkan metode SWOT, selanjutnya dapat dirumuskan 

strategi untuk pembangunan desa melalui matriks SWOT. Terdapat empat (4) 

sel strategi yang dihasilkan, yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Dari empat 

strategi tersebut, terdapat satu strategi yang memiliki keunggulan dibanding 

strategi yang lain dan dapat memberikan dampak lebih cepat terhadap 

pembangunan desa. Pada Desa Sidgemah dan Desa Deras, keduanya memiliki 

keunggulan di strategi S-O. Strategi tersebut menggunakan kekuatan internal 

desa untuk memanfaatkan peluang eksternal desa dalam memperoleh 

keuntungan pada pembangunan desa. 

 

4.3. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini dibagi menjadi empat sub bagian yaitu sub 

4.3.1. tentang peran pembangunan desa di Kawasan Kedungsepur. Sub 4.3.2. 

tentang pemanfaatan potensi desa untuk peningkatan perekonomian desa. Sub 

4.3.3. tentang peran badan usaha milik desa dalam perekonomian desa. Sub 

4.3.4. tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Terakhir 

sub 4.3.5. tentang strategi kebijakan pembangunan desa. 
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4.3.1. Peran Pembangunan Desa di Kawasan Kedungsepur 

Saat ini, pemerataan pembangunan wilayah masih menjadi suatu 

permasalahan, karena masih muncul gap atau ketimpangan pembangunan yang 

menyebabkan kesenjangan wilayah, khususnya antara desa dengan kota. Hal 

tersebut juga terjadi di Kawasan Kedungsepur. Sebagai salah satu kawaan 

strategis nasional dalam sudut kepentingan ekonomi, pembangunan di wilayah 

ini seharusnya menunjukkan pemerataan baik antara kabupaten dengan kota 

atau dalam lingkup terkecilnya antara desa dengan kelurahan di kota. Namun 

pada kondisi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan wilayah di beberapa 

kabupaten yang masih memiliki desa dengan tipologi tertinggal, bahkan di dua 

kabupaten yaitu Kabupaten Demak dan Grobogan masih dijumpai desa 

bertipologi sangat tertinggal. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat gap 

pembangunan antara desa dengan kota, dan letak kedua kabupaten tersebut 

yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai pusat Kawasan 

Kedungsepur belum menjamin pembangunan yang ada di desa berjalan dengan 

baik untuk menjadikan desa tersebut maju.  

Temuan yang dikemukakan oleh Suseno (2015) bahwa Kabupaten 

Demak dan Grobogan masuk dalam klasifikasi daerah dengan pertumbuhan 

rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, sehingga perlu strategi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan kemerataan 

antarsektor. Sejalan dengan temuan tersebut, Sanditia (2019) mengemukakan 

bahwa berdasarkan PDRB per kapita ADHK 2010 Kawasan Kedungsepur 
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Tahun 2017 dalam rupiah, menunjukkan bahwa PDRB per kapita tertinggi yaitu 

Kota Semarang (64.409.689,79), sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten 

Grobogan (12.904.456,25) disusul Kabupaten Demak (14.498.063,87), 

menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antarkabupetan/kota di Kawasan 

Kedungsepur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara 

administratif Kabupaten Demak dan Grobogan berbatasan langsung dengan 

Kota Semarang sebagai pusat Kawasan Kedungsepur, namun ketimpangan 

pembangunan masih terjadi. Kabupaten Demak dan Grobogan dengan basis 

desa dan Kota Semarang dengan basis kelurahan menunjukkan adanya 

perbedaan pembangunan dan mengarah pada kesenjangan wilayah desa dan 

kota. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan potensi desa 

dan dana pembangunan di tingkat desa, serta adanya permasalahan yang 

menghambat proses pembangunan. 

Pemerataan pembangunan juga masih menjadi permasalahan di 

Kawasan Kedungsepur, dan gap antara desa dengan kota masih ada, seperti 

yang terjadi di Kabupaten Demak dan Grobogan. Sebagai wilayah kabupaten 

dengan desa sebegai unit wilayah terkecil dalam pemerintahan, maka proses 

pembangunan desa perlu perhatian karena memiliki peran penting dalam 

pembangunan yang lebih luas. Peran tersebut mengarah kepada pembangunan 

desa yang dapat menyentuh ke sektor-sektor kecil sebagai pondasi 

pembangunan daerah yang tidak dapat dijangkau secara langsung dan detail 

oleh pemerintah daerah atau pusat.  
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Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan, tak 

terkecuali di Kawasan Kedungsepur. Kota-kota di Kawasan Kedungsepur 

memiliki faktor penarik yang besar bagi masyarakat desa untuk bekerja dalam 

rangka meningkatkan perekonomian keluarga di desa. Hal tersebut terjadi 

karena adanya peluang lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi 

dibanding di desa, sehingga proses urbanisasi selalu berlangsung. Maka dari 

itu, pembangunan di desa perlu dioptimalkan. Pembangunan desa dapat 

dilakukan secara optimal dengan mengetahui karakteristik setiap desa, potensi 

dan permasalahan yang dimiliki, serta faktor-faktor pengaruh dalam proses 

pembangunan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam 

membangun desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pembangunan desa 

yang optimal dan berhasil meningkatkan pembangunan serta perekonomian 

masyarakat dan desa, akan berdampak terhadap pembangunan di wilayah yang 

lebih luas. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa juga dapat mengurangi 

kesenjangan wilayah dengan kota, desa dapat menyediakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat desa dan akan mengurangi proses urbanisasi masyarakat desa 

ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, keberhasilan 

pembangunan desa juga akan berdampak positif terhadap kemandirian desa dan 

desa dapat berdaya saing dengan wilayah lain. Oleh karena itu, pembangunan 

desa memiliki peran penting untuk mencapai pemerataan pembangunan dan 

mengurangi kesenjangan wilayah antara desa dan kota di Kawasan 

Kedungsepur. 
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4.3.2. Pemanfaatan Potensi Desa untuk Peningkatan Perekonomian Desa 

Pembangunan desa pastinya memiliki tantangan tersendiri yang harus 

dihadapi. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan penataan ruang 

di wilayah desa agar pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. 

Menurut Hariyanto (2007), penataan ruang memiliki peran penting dalam 

menjawab berbagai isu dan tantangan nyata dalam pembangunan, salah satunya 

terkait kesenjangan tingkat perkembangan antarwilayah serta kawasan dan 

lemahnya koordinasi dan pengendalian pembangunan. Penataan ruang menjadi 

instrumen penting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan 

wilayah melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, dan terpadu 

sekaligus mewujudkan ruang yang berkualitas. Penataan ruang di wilayah desa 

juga penting dilakukan karena desa juga memiliki wilayah yang harus dikelola 

oleh desa. 

Desa sebagai entitas tunggal menjadi titik simpul terkecil dalam 

pembangunan wilayah di suatu negara. Desa dapat berdiri mandiri untuk 

mengatur wilayahnya, karena desa tidak hanya sebagai unit administrasi 

wilayah yang berisi batas-batas wilayah, tetapi di dalamnya terdapat sumber 

daya alam dan manusia yang menjadi bagian dari desa. Oleh karena itu, sebuah 

desa pastinya memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan guna untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. 

Potensi yang dimiliki desa sangat penting untuk dimanfaatkan karena bisa 

berdampak positif terhadap pembangunan desa, seperti peningkatan 
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perekonomian desa dalam bentuk pendapatan asli desa, dan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa untuk kesejahteraan yang lebih 

baik. 

Pembangunan desa masih menjadi urgensi yang harus segera ditangani 

untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan 

wilayah antara desa dan kota. Sejalan dengan Setyobakti (2017), pembangunan 

desa sebagai upaya mewujudkan visi perlu dirancang dengan pendekatan 

penilaian atas permasalahan dan potensi yang ada di desa. Pemerintah desa 

dapat menggunakan indikator untuk melihat indeks kemajuan desa, yaitu 

berupa Indeks Desa Membangun sebagai alat ukur capaian pembangunan desa, 

sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat 

diketahui. Pembangunan desa perlu melihat permasalahan dan potensi yang ada 

di desa, yang dapat terlihat secara langsung maupun harus digali informasi lebih 

detail untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan potensi yang dimiliki. 

Adanya indikator berupa Indeks Desa Membangun akan membantu pemerintah 

desa untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan dan potensi yang ada 

di desa, sehingga proses pembangunan dapat diarahkan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dan meningkatkan potensi yang sudah ada. 

Pada proses pembangunan, desa memiliki kewenangan penuh untuk 

mengatur wilayahnya, karena desa memiliki otonomi sendiri. Otonomi desa 

bersifat asli, bulat, dan utuh, yang menjadikan desa memiliki hak-hak istimewa 

dalam proses pembangunan desa. Desa dapat memanfaatkan hak yang dimiliki 
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untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar pembangunan 

desa dapat lebih optimal dan desa dapat berdaya saing dengan wilayah desa lain 

karena mampu memanfaatkan potensinya. Seperti yang diuraikan oleh 

Robingatun (2014), peningkatan daya saing wilayah menjadi salah satu faktor 

dalam pengembangan ekonomi wilayah, daya saing wilayah merupakan 

kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan 

standar hidup, dengan sektor unggulan sebagai tolak ukur untuk daya saing 

wilayah. Setiap desa memiliki potensi sumber daya yang dapat dijadikan 

sebagai komoditas atau sektor unggulan di desa tersebut, tak terkecuali yang 

ada di Desa Sidogemah dengan keunggulan perikanan dan Desa Deras dengan 

keunggulan pertanian jagung. Namun, agar desa dapat berdaya saing dengan 

wilayah lain, desa perlu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki tersebut 

agar memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan ekonomi wilayah 

desa.  

Pelaksanaan pembangunan desa tidak selalu berjalan lancar dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan desa, karena bentuk pembangunan yang 

diterapkan masih didominasi pembangunan “top-down”. Menurut Altieri 

(1993) terkait pembangunan desa di Amerika Latin, strategi pembangunan 

“top-down” telah terbukti terbatas dalam kemampuan mereka untuk 

mempromosikan pembangunan yang adil dan ramah lingkungan, perlu prioritas 

segera dalam pembangunan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, 

pengentasan kemiskinan, konservasi sumber daya alam, pengamanan pasokan 
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pangan yang memadai, dan peningkatan swasembada pangan. Sejalan dengan 

temuan tersebut, Mulyanto (2014) mengemukakan bahwa implementasi atas 

Undang-Undang Desa memerlukan kajian yang lebih mendalam, dengan studi 

kasus di 391 desa (seluruh desa) di Kabupaten Klaten tahun 2011 mempunyai 

banyak dimensi dan banyak variasi hasil, hal ini membawa implikasi bahwa 

kebijakaan pembangunan desa tidak bisa disamaratakan, namun harus 

mempertimbangkan banyak variabel/indikator yang dapat memengaruhi 

kemajuan pembangunan desa.  

Selaras dengan temuan penelitian diatas, pembangunan yang terlaksana 

di Desa Sidogemah dan Desa Deras masih didominasi secara “top-down” 

meskipun juga diiringi dengan partisipasi masyarakat, menyebabkan 

pembangunan yang telah dilaksanakan lebih terfokus terhadap pembangunan 

fisik berupa bangunan atau infrastruktur, dan pembangunan manusia masih 

minim terjadi. Pembangunan yang terjadi kurang memenuhi kebutuhan dan 

keperluan masyarakat desa, karena partisipasi masyarakat yang kurang, 

sehingga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan pada pembangunan desa. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu 

mempertimbangkan variabel dan indikator pembangunan desa seperti yang 

terdapat dalam Indeks Desa Membangun, sebagai data dasar pembangunan 

desa dengan menggali lebih dalam variabel/indikator mana yang perlu 

ditingkatkan dan dipertahankan. 
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Kemudian menurut Mwabu (2004), kebijakan berbasis desa di Sub-

Sahara Afrika memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan, pembangunan desa cenderung 

berdampak positif terhadap seluruh ekonomi karena pertumbuhan berbasis desa 

biasanya disertai dengan peningkatan distribusi pendapatan. Namun hal 

tersebut tidak terjadi dalam pembangunan desa di Desa Sidogemah dan Desa 

Deras. Pembangunan desa kurang mengarah terhadap peningkatan distribusi 

pendapatan desa, karena pembangunan desa lebih bergantung terhadap alokasi 

dana desa dengan mengutamakan pembangunan fisik, dan kedua desa tersebut 

memiliki usia pembangunan yang pendek, sehingga distribusi pendapatan yang 

seharusnya bisa terwujud tidak terjadi. 

Desa Sidogemah memiliki beberapa potensi desa yang bisa 

dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa, seperti perikanan 

tangkap dan budidaya tambak, potensi pariwisata melalui keberadaan 

mangrove, tempat pemancingan ikan, dan makam islam, serta potensi produk-

produk olahan makanan dan kerajinan limbah yang diusahakan oleh masyarakat 

setempat. Potensi tersebut urung dimanfaatkan karena adanya permasalahan 

yang menghambat pemerintah dan masyarakat desa untuk memanfaatkannya. 

Banjir rob dan abrasi menjadi permasalahan utama yang menyebabkan 

permasalahan lain berupa penurunan muka tanah, hilangnya daratan, dan 

kondisi jalan yang menjadi rusak. Seperti yang dikemukakan oleh Trivianto 

(2018), Desa Sidogemah memiliki konektivitas jalan kurang dari satu (rendah), 
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dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

banjir rob dan abrasi membawa permasalahan yang serius terhadap aksesibilitas 

di Desa Sidogemah, yang pastinya berdampak terhadap aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat di desa, maka menjadi hal yang wajar apabila 

pembangunan fisik di desa ini menjadi fokus utama. Tetapi hal tersebut tidaklah 

benar karena pembangunan desa di sektor lain juga perlu diperhatikan 

khususnya dalam hal pemanfaatan potensi desa. 

Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Desa Sidogemah 

memerlukan inisiatif dari pemerintah desa dan masyarakat untuk memulai 

memanfaatkannya. Potensi pariwisata tersebut nantinya dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan berdampak positif terhadap munculnya kegiatan 

usaha lain yang mendukung keberadaan pariwisata di desa. Oleh karena itu, 

masyarakat desa memiliki peranan penting untuk memulai mengembangkan 

potensi dan pemerintah desa perlu mendukung upaya masyarakat desa tersebut. 

Wilson (2001) mengatakan bahwa pentingnya pendekatan masyarakat terhadap 

pengembangan pariwisata, tentu terdapat bantuan dari pihak masyarakat luar, 

tetapi orang-orang di wilayah itu juga melakukan pengembangan pariwisata 

sendiri. Lebih lanjut, manajemen dan pemasaran pariwisata sering kali 

memerlukan upaya masyarakat karena sifat pariwisata, masyarakat secara 

keseluruhan dan citranya harus dipasarkan, bukan hanya satu atraksi. 

Pendekatan masyarakat untuk pengembangan pariwisata tampaknya sangat 

penting untuk mendapatkan pendanaan untuk pariwisata. Maka, potensi 
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pariwisata tersebut dapat terwujud apabila masyarakat desa bersama dengan 

pemerintah desa bersama-sama melakukan pengembangan pariwisata di 

desanya berdasarkan potensi yang ada, agar tercipta atraksi wisata yang 

nantinya bisa dikelola mandiri oleh masyarakat dan desa serta dipromosikan 

untuk menarik pengunjung dari masyarakat luar.  

Selain itu, permasalahan banjir rob dan abrasi tersebut juga berdampak 

terhadap keberlangsungan dari tambak ikan yang ada di Desa Sidogemah. 

Sebagian besar lahan desa sudah tergenang permanen oleh air laut akibat rob, 

sehingga masyarakat beralih memanfaatkan lahan tersebut menjadi tambak 

ikan. Namun semakin intensifnya banjir rob yang disertai dengan abrasi 

menjadi ancaman serius keberadaan lahan tambak, karena menghanyutkan 

benih ikan yang ditanam dan mengurangi luas lahan tambak. Ismai (2012) 

menyebutkan bahwa ada penurunan hasil produksi dan pendapatan petani 

tambak sebelum abrasi dan sesudah abrasi disebabkan adanya abrasi laut yang 

menghantam lahan tambak, selain itu juga terjadi penurunan luas lahan tambak 

sesudah terjadinya abrasi. Lebih lanjut dijelaskan perlu meningkatkan 

produktifitas dan pendapatan petani tambak disektor perikanan, serta 

melakukan cara penanggulangan abrasi meliputi menanam pohon mangrove 

agar tidak terjadi abrasi di bibir pantai, membuat tanggul atau pemecah 

gelombang agar abrasi tidak merusak lahan tambak untuk para petani tambak. 

Hal tersebut juga sejalan dengan Ramadhan (2019), strategi adaptasi petani 

tambak terhadap banjir rob yaitu masyarakat melakukan perbaikan pada lahan 
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tambak dengan cara memasang jaring, membuat tanggul penahan serta 

menanam mangrove disekitar lahan tambak. Langkah-langkah adaptasi tersebut 

memang perlu dilakukan, dan beberapa adaptasi sudah berhasil dilakukan 

seperti menanam mangrove dan membuat tanggul/talud di pantai, namun upaya 

tersebut masih kurang optimal karena belum terjangkau di semua wilayah desa, 

tetapi upaya tersebut sudah dapat meminimalisasi dampak terjadinya banjir rob 

dan abrasi ditengah massifnya bencana tersebut terjadi. 

Pada Desa Deras, memiliki potensi utama di sektor pertanian, dengan 

jagung menjadi komoditas utamanya. Hampir seluruh lahan pertanian di desa 

ditanami jagung, namun hasil panen tidak cukup membuat masyarakat desa 

khsususnya para petani mencapai peningkatan kesejahteraan, dan pertanian 

tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian 

masyarakat dan desa. Beberapa kendala muncul yaitu terkait penguasaan lahan 

pertanian, permainan tengkulak, dan adanya hama tanaman yang menyerang 

pertanian jagung. Mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian 

sebagai petani, dan sebagian lahan pertanian berada di lahan milik perhutani 

dengan sistem sewa per masa tanam, maka menyebabkan penguasaan lahan 

pertanian oleh masyarakat menjadi sempit. Masyarakat tidak bisa dengan 

leluasa mengelola pertanian di lahan tersebut seperti di lahan milik pribadi, 

sehingga penghasilan berbanding lurus dengan tingkat penguasaan lahan, dan 

akan berpengaruh ke tingkat kesejahteraan petani. Sehingga, dalam pertanian 

tersebut perlu adanya bibit unggul dan teknologi tepat guna agar dengan 
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penguasaan lahan yang sempit tetap bisa mendapatkan hasil panen yang 

melimpah. 

Masalah permainan tengkulak juga menjadi masalah penting yang 

menghalangi petani mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Dominasi 

tengkulak menyebabkan peran petani semakin kecil dan tengkulak mengikat 

petani sejak masa awal tanam hingga panen. Peran petani dikuasai oleh 

tengkulak dan hal tersebut juga semakin sulit diperangi karena para tengkulak 

juga memberikan kemudahan kredit kepada petani, mengingat tidak semua 

bank bahkan dari pemerintah desa dapat hadir membantu pembiayaan petani 

dengan mudah. Pemerintah desa belum dapat membantu mengatasi 

permasalahan tersebut karena kurangnya wewenang, petani lah yang 

seharusnya memiliki kewenangan lebih besar untuk bisa mengatasi 

permasalahan tersebut. Serta diperlukan adanya kerjasama antara petani dengan 

pemerintah desa. Menconi (2017) menyebutkan bahwa kekuatan pertanian 

terdapat pada adanya kerjasama antara petani, peneliti di bidang pertanian, dan 

pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan pertanian. Selain 

berorientasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, kerjasama ini juga 

sangat penting untuk diterapkan karena memiliki pengaruh yang besar dalam 

keberhasilan pertanian. Adanya kerjasama tersebut menjadikan komunikasi 

dalam proses pertanian menjadi lancar dan intens. Seperti dalam hal 

penanggulangan hama tanaman yang menjadi musuh petani yang dapat 

mengurangi hasil panen. Hama tanaman memang selalu ada dalam proses 
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pertanian, dan setiap petani memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. 

Dalam hal ini, kerjasama antara petani, peneliti, dan pemerintah desa bisa 

membantu mengatasi permasalahan hama tanaman, sehingga perlakuan semua 

petani di wilayah desa terhadap hama dilakukan secara bersamaan sehingga 

hasil yang di dapat lebih optimal. 

Kemudian, dengan keberhasilan kerjasama tersebut dalam pertanian, 

akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan 

memunculkan diversifikasi pendapatan. Tacoli (2003) menyebutkan bahwa 

rendahnya diversifikasi pendapatan dan pendapatan sektor pertanian yang 

rendah menyebabkan penurunan produksi pertanian. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keberhasilan pertanian sangat penting bagi petani, yang membawa 

dampak besar terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup. 

Apabila hasil panen melimpah, maka akan meningkatkan diversifikasi 

pendapatan dan peningkatan pendapatan petani. 

Selanjutnya, pemerintah desa juga dapat memfasilitasi para petani 

dengan membentuk perkumpulan/organisasi petani yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai wadah berkumpul dan berdiskusi, serta membangun koperasi 

usaha tani untuk memfasilitasi perlengkapan dan kebutuhan petani selama masa 

tanam hingga panen. Organisasi petani ini akan memiliki peran yang strategis 

dalam pemanfaatan lahan pertanian di Desa Deras. Seperti di Bolivia, terdapat 

organisasi petani kecil yang sukses di era perkembangan teknologi yang 

bernama El Ceibo. Bebbington (1996) menjelaskan bahwa meskipun wilayah 
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tersebut memiliki kendala terkait keterpencilan wilayah karena aksesibilitas 

yang buruk, sehingga menghambat modal swasta untuk berinvestasi di wilayah 

tersebut, hal tersebut malah dijadikan peluang oleh para petani dengan 

mendirikan organisasi petani yang dapat mengakomodasi pertanian di wilayah 

tersebut. El Ceibo telah mampu membuka pasar baru untuk produk-produknya, 

mengadaptasi teknik-teknik transformasi produk yang sesuai untuk pasar-pasar 

ini, dan mengembangkan teknologi untuk mendukung strategi pemasarannya. 

Pemanfaatan teknologi dalam pertanian tersebut telah memberikan keuntungan 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta desa.  

Kasus tersebut juga dapat diadaptasi oleh pemerintah desa dan para 

petani di Desa Deras, karena adanya kemiripan seperti wilayah desa yang cukup 

terisolasi berada di tengah kawasan hutan milik perhutani dengan satu akses 

utama yang aksesibilitasnya rendah. Kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi 

hambatan serius apabila para petani mampu memanfaatkan keadaan dengan 

tidak memberikan peluang para tengkulak masuk ke desa. Organisasi petani di 

Desa Deras dapat terwujud apabila semua petani memiliki kesamaan visi dan 

misi serta tujuan sehingga dalam prosesnya mereka akan selalu bersama 

menghadapi permasalahan dan berupaya meningkatkan produktivitas hasil 

pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. 

Organisasi tersebut juga dapat didukung dengan adanya koperasi usaha tani 

untuk memfasilitasi kebutuhan petani. Pembentukan organisasi petani juga 



 

150 

 

 

 

perlu bekerjasama dengan pemerintah desa sehingga akan ada komunikasi dan 

bisa terjalin hubungan yang baik dalam proses pertanian. 

Selanjutnya, jagung sebagai komoditas utama dapat dimanfaatkan 

menjadi produk olahan lain yang memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan 

dengan menjual jagung secara langsung. Adanya organisasi petani juga dapat 

mewadahi upaya tersebut, dengan adanya dukungan dari pemerintah desa. 

Kegiatan mengolah jagung menjadi berbagai produk olahan seperti tepung 

jagung, mie jagung, stik jagung, bubur jagung, es krim jagung, pop corn, dan 

olahan lainnya dapat dilakukan oleh perempuan desa seperti dari Ibu-Ibu PKK 

dan pemuda desa. Tentunya diperlukan persiapan matang untuk memulai usaha 

tersebut, seperti adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 

masyarakat dalam mengolah jagung menjadi produk olahan lain, menentukan 

jenis produk apa saja yang akan dikembangkan, menyiapkan peralatan dan 

perlengkapan, dan yang terpenting menemukan pangsa pasar untuk menjual 

dan memasarkan produk-produk tersebut. 

Untuk mensukseskan pembangunan desa, selain memanfaatkan potensi 

yang dimiliki, desa juga harus menjalin relasi atau jejaring dengan pihak luar 

untuk membuka kesempatan berinteraksi lebih luas lagi, serta memanfaatkan 

perkembangan teknologi mengingat saat ini era digitalisasi membawa pengaruh 

yang besar terhadap pembangunan desa. Murdoch (2000) menjelaskan bahwa 

pendekatan jaringan berguna karena memungkinkan kita untuk berkomunikasi 

dengan dunia luar terkait isu-isu pembangunan, sehingga dapat diantisipasi 
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ancaman yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada, dengan melihat 

kekuatan dan kelemahan di desa. Hal ini menunjukkan bahwa berjejaring itu 

penting, untuk mengetahui peluang yang ada di luar wilayah desa sehingga apa 

yang ada di desa bisa diarahkan untuk mendapatkan peluang tersebut. Melalui 

berjejaring, desa dapat melihat peluang-peluang yang ada yang nantinya desa 

dapat memiliki beragam bentuk ekonomi dan sosial sehingga berpengaruh 

positif terhadap peningkatan ekonomi desa. Malecki (2003) menjelaskan bahwa 

pembangunan digital di wilayah desa berarti membuka pintu ke kemungkinan-

kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk bertukar informasi dalam skala 

yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Pembangunan digital dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi melalui internet akan membuka 

interaksi masyarakat desa dengan dunia luar, mengingat bahwa internet telah 

menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Penggunaan internet juga bisa 

dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi desa dan mempromosikan ke 

masyarakat luas, selain itu apabila potensi desa telah dimanfaatkan dan desa 

memiliki produk-produk ekonomi maka dapat dipromosikan dan dipasarkan 

melalui internet dan e-commerce. Jika bisnis berkembang di lingkungan desa, 

ekspansi mereka dapat memberikan pekerjaan yang menarik bagi pemuda.  

Dari penjelasan dari Malecki tersebut, perkembangan teknologi 

memberikan manfaat yang positif terhadap pembangunan desa. Desa dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memanfaatkan potensi desa 

yang dimiliki. Selain itu, produk-produk yang dimiliki desa dapat dipromosikan 
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dan dipasarkan dengan bantuan teknologi berupa internet untuk menjangkau 

masyarakat lebih luas dan pastinya mengurangi biaya promosi dan memperluas 

jangkauan. Apabila keberadaan teknologi memberikan dampak positif terhadap 

keberlangsungan perekonomian di desa, maka lapangan pekerjaan baru 

nantinya juga bisa bertambah dan para pemuda desa dan Ibu-Ibu yang memiliki 

waktu luang dapat lebih produktif lagi dan memiliki penghasilan sendiri. Pada 

akhirnya, hal tersebut akan mengarah ke peningkatan perekonomian 

masyarakat dan desa. 

Badri (2016) juga menjelaskan pengaruh teknologi di era digital ini 

terhadap pembangunan desa menunjukkan adanya perubahan signifikan sejak 

digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi, yang terbukti mempermudah 

desa-desa inovatif membangun jejaring dan memberdayakan komunitasnya 

guna mempersempit kesenjangan akses terhadap informasi dan teknnologi, 

salah satunya adalah melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). Gerakan 

Desa Membangun (GDM) lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan desa 

yang cenderung top down dan menjadikan desa sekadar menjadi objek 

pembangunan. GDM merupakan jaringan kerja antardesa untuk berdaulat pada 

sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Dengan adanya gerakan ini 

desa-desa dapat mengelola sumber daya dan menjalankan tata pemerintahan 

yang baik. Strategi yang dilakukan adalah melakukan praktik pengelolaan desa 

yang baik, pada aspek administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan 

program pembangunan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa teknologi 

membawa pengaruh yang positif terhadap pembangunan desa apabila dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat desa, serta 

mengurangi kesenjangan akses informasi dan teknologi di desa. Potensi-potensi 

yang dimiliki oleh desa dapat diinformasikan secara luas menggunakan bantuan 

teknologi, sehingga dapat menciptakan jejaring antara masyarakat desa dengan 

masyarakat luar desa. Adanya teknologi yang menciptakan Gerakan Desa 

Membangun (GDM) di masyarakat desa, sebenarnya juga berdampak baik 

terhadap proses pembangunan di desa, karena masyarakat menjadi lebih peduli 

dengan desa dan dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa. 

Gerakan tersebut juga menunjukkan semangat membangun desa dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi, melalui inovasi-inovasi yang 

diciptakan berdasarkan pada potensi desa yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan perekonomian desa. 

 

4.3.3. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Perekonomian Desa 

Desa sebagai unit wilayah terkecil akan memberikan kontribusi yang 

besar terhadap pembangunan wilayah. Seperti yang diamanatkan dalam 

Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 

Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”, maka posisi desa memiliki peran yang strategis dalam 

pembangunan wilayah. Untuk mewujudukan pembangunan Nawacita dan 
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harapan dalam Undang-Undang Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa atau 

BUMDES merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk mewadahi 

kegiatan perekonomian di desa. Putra (2015) menyebutkan bahwa pendirian 

BUMDES menjadi salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari 

pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif 

dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di desa. BUMDES menjadi 

salah satu contoh bentuk kemandirian ekonomi desa yang dapat menggerakkan 

unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. Unit-unit usaha 

desa dapat berbentuk produk-produk ekonomi yang dikelola mandiri oleh 

masyarakat desa dan termasuk usaha menengah kecil mikro (UMKM), serta 

potensi-potensi sumber daya yang ada di desa yang sudah dimanfaatkan dapat 

dikelola dalam BUMDES. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 1 

Ayat 6, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. Kekayaan alam yang dimaksud dapat berupa 

potensi-potensi sumber daya yang dimiliki desa yang menjadi aset desa yang 

dapat menghasilkan uang sebagai pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDES 

erat kaitannya dengan tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan 

bernegara di ranah desa. Tradisi berdesa yang diuraikan oleh Eko (2014) 
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memiliki gagasan meliputi desa menjadi basis modal sosial, desa memiliki 

kekuasaan dan berpemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat, dan desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. 

Keterkaitan antara BUMDES dengan tradisi berdesa diuraikan oleh 

Putra (2015) memiliki gagasan meliputi BUMDES membutuhkan modal sosial, 

BUMDES berkembang dalam politik inklusif, BUMDES merupakan salah satu 

bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolekktif antara pemerintah desa dan 

masyarakat desa, BUMDES merupakan sebuah badan usaha yang dimandatkan 

oleh Undang-Undang desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di 

bidang ekonomi, BUMDES menjadi arena pembelajaran bagi warga desa, dan 

BUMDES melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh 

pemerintah menjadi program milik desa. BUMDES memang memiliki peran 

yang strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi yang ada di desa. 

Keberadaan BUMDES di desa dapat menjadi bukti langkah konkrit pemerintah 

desa dan masyarakat desa dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi 

desa yang ada serta produk-produk ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat 

desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. 

Keberadaan BUMDES dapat memberikan dampak yang positif bagi 

desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, khususnya dalam hal 

peningkatan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang 

berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala 

lokal desa, termasuk didalamnya dalah hasil dari BUMDES. Menurut Andari 
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(2017) pada studi kasus BUMDES di Desa Pejarakan, menyebutkan bahwa 

BUMDES berperan dalam meningkatnya pendapatan asli desa sehingga 

nantinya pemerintah desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang 

berdampak pada perekonomian desa. Pendapatan asli desa tersebut berasal dari 

pasar desa, BUMDES, pasar hewan, dan potensi lainnya di desa. Pada kasus 

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasar desa dan BUMDES memiliki 

pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Desa 

Sidogemah dan Desa Deras masing-masing memiliki potensi-potensi desa 

berupa potensi sumber daya alam yang dapat meningkatkan pendapatan asli 

desa apabila dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan 

pemerintah desa. Selanjutnya, potensi tersebut bersama dengan produk-produk 

ekonomi yang dimiliki desa dapat diwadahi oleh BUMDES. Selain itu, baik 

Desa Sidogemah maupun Desa Deras memiliki potensi untuk dibangun pasar 

desa yang dapat mengakomodasi penjualan produk-produk yang dimiliki 

masyarakat desa serta membuka lapangan pekerjaan baru sebagai pedagang. 

Desa Deras dapat menjualkan produk-produk dari hasil pertanian jagung dan 

ladang sebagai komoditas unggulan desa, sedangkan Desa Sidogemah dapat 

menjualkan ikan hasil tangkapan nelayan dan hasil tambak serta produk-produk 

olahann dari masyarakat di pasar desa.  

Peran BUMDES tersebut dapat menunjukkan hasil positif yaitu 

meningkatkan pendapatan asli desa yang nantinya akan dapat menambah 

pendapatan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa guna 
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meningkatkan perekonomian desa. Oleh karena itu, sangat penting keberadaan 

BUMDES di sebuah desa dalam mewadahi kegiatan ekonomi di desa. Namun, 

hal yang sebaliknya diuraikan oleh Ramadana (2013) pada studi kasus 

BUMDES di Desa Landungsari, bahwa seharusnya dengan berdirinya 

BUMDES ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri, seharusnya 

inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi Desa Landungsari. Akan tetapi 

yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya BUMDES ini juga masih belum 

berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi. 

BUMDES tidak dapat meningkatkan pendapatan desa, karena terkendala oleh 

modal untuk menyokong dana di BUMDES. Pada kasus tersebut menunjukkan 

bahwa keberadaan BUMDES apabila tidak dikelola dengan baik apalagi 

kurangnya dukungan modal untuk menjaga eksistensi dari BUMDES, maka 

keberadaannya tidak akan memberikan kontribusi positif terhadap 

perekonomian masyarakat dan desa. Mendirikan BUMDES harus siap dengan 

segala kebutuhan dan perlengkapan untuk mendukung keberlangsungan dan 

keberlanjutan dari BUMDES, serta harus ada pengelolaan yang optimal oleh 

pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga nantinya bisa memberikan 

kontribusi penuh terhadap perekonomian. 

Desa Sidogemah dan Desa Deras untuk saat ini belum memiliki 

BUMDES, sehingga kegiatan ekonomi di desa kurang terwadahi dan 

terorganisasi dangan baik. Pemerintah dan masyarakat desa perlu bekerja sama 

untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki desa dan 
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mengembangkannya, selanjutnya mulai membentuk BUMDES untuk 

mewadahi potensi-potensi desa tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah desa dan masyarakat desa di kedua desa ini adalah dengan 

memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada di depan mata terlebih dahulu. 

Setelah memanfaatkan potensi tersebut, akan diketahui kekurangan dan 

kelebihan dari potensi tersebut sehingga dapat direncanakan bagaimana bentuk 

pengelolaan selanjutnya. Kemudian, produk-produk usaha yang dikelola oleh 

masyarakat desa seperti dalam kegiatan PKK meliputi produk olahan makanan 

dan kerajinan, dapat diinventarisasi untuk kemudian didata sehingga dapat 

menjadi produk usaha yang ditawarkan oleh BUMDES nantinya. Untuk 

mendirikan BUMDES, diperlukan keseriusan dan kerjasama antara pemerintah 

desa dan masyarakat desa serta dukungan penuh, karena hal tersebut menjadi 

modal penting. Terkait anggaran sebagai modal awal pembentukan BUMDES, 

dapat dimusyawarahkan dan dialokasikan dari dana desa. Desa dapat 

membentuk tim khusus yang bertanggungjawab untuk membentuk dan 

mengelola BUMDES, sehingga bisa fokus dan tidak bertabrakan dengan 

kepentingan lain apabila rangkap jabatan. Pemerintah desa dapat menunjuk 

seorang tokoh masyarakat, pemuda desa, atau orang di desa yang memiliki 

kemampuan sebagai pemimpin di BUMDES dengan tetap ada perhatian dari 

Kepala Desa sebagai pengawas. 

Keberadaan BUMDES akan berdampak terhadap peningkatan 

perekonomian desa khususnya pendapatan asli desa. Untuk Desa Sidogemah 
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saat ini belum memiliki pendapatan asli desa, sedangkan untuk Desa Deras 

memiliki pendapatan asli desa sebesar 11 juta/tahun yang termasuk sangat kecil 

untuk ukuran pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa tersebut diperoleh dari 

penggunaan tanah bengkok desa yang disewakan atau ditanami sehingga 

hasilnya masuk ke dalam kas desa. Potensi-potensi sumber daya yang dimiliki 

oleh Desa Sidogemah dan Desa Deras menjadi peluang besar untuk menambah 

atau meningkatkan pendapatan asli desa apabila dapat dimanfaatkan dan 

dikelola dengan baik. Serta dengan adanya BUMDES di desa dapat mewadahi 

usaha yang dilakukan terkait pemanfaatan potensi desa tersebut. 

Untuk menuju desa yang memiliki kemandirian, memang memerlukan 

perjuangan untuk merealisasikan, namun dengan adanya potensi-potensi yang 

dimiliki oleh desa dan kesungguhaan serta kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah desa, hal tersebut dapat diraih. Keuangan menjadi 

salah satu elemen yang penting yang harus dimiliki oleh desa, yang mana untuk 

menuju kemandirian maka kondisi keuangan tidak lagi bergantung terhadap 

pemerintah melalui alokasi dana desa, melainkan desa dapat memiliki 

pendapatan sendiri yang disebut sebagai pendapatan asli desa. Menurut 

Kaharudin (2013), terdapat faktor pendukung dan penghambat yang 

memengaruhi pendapatan asli desa, faktor pendukung meningkatkan 

pendapatan asli desa yaitu sumber daya atau potensi desa yang tersedia dan 

mencukupi sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa yaitu perangkat desa yang kurang solid karena adanya ketidaksesuaian 
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pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, 

administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang 

lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak 

mumpuni.  

Penjelasan tersebut benar adanya, bahwa potensi desa menjadi faktor 

pendukung utama desa dapat memiliki pendapatan asli desa, dan faktor-faktor 

penghambat tersebut benar adanya karena keberadaan pemerintah, kondisi 

keuangan terkait modal, dan sarana prasarana desa harus turut dibenahi dan 

diperhatikan untuk mendukung pemanfaatan potensi desa. Oleh karena itu, 

dalam upaya memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli 

desa, dan dalam rangka membentuk BUMDES untuk mewadahi usaha-usaha 

ekonomi di masyarakat desa, perlu keseriusan dan kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah desa, serta perlu kesiapan modal keuangan dan 

sarana prasarana agar rencana tersebut berjalan dengan lancar. 

 

4.3.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Masyarakat merupakan salah satu unsur desa yang menjadi objek dan 

subjek dalam pembangunan desa. Masyarakat merupakan unsur penting dalam 

pembangunan desa karena tanpa adanya masyarakat maka pembangunan tidak 

dapat berjalan. Pembangunan desa sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

pembangunan desa, tidak hanya ditekankan pada pembangunan fisik berupa 
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infrastruktur dan sarana prasarana, melainkan juga memperhatikan 

pembangunan nonfisik atau pembangunan sumber daya manusia, karena dapat 

mendorong perkembangan ekonomi lokal masyarakat dan desa. Ni’mah (2016) 

mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan 

pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan 

sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa 

sebagai sumber daya manusia yang ada di desa itu memiliki pengaruh terhdap 

pengembangan ekonomi lokal. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya pada 

peningkatan kemampuan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya juga perlu 

dukungan dari pemerintah desa dengan mengajak lembaga yang terlatih untuk 

mengelola sumberdaya manusia di desa, dan juga didukung dengan lingkungan 

yang kondusif untuk kelancaran pemberdayaan masyarakat. 

Salah satu bentuk kegiatan pembangunan manusia adalah melalui 

pemberdayan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki peran penting dalam 

pembangunan desa dan menunjang keberhasilan pembangunan desa. 

Pemberdayaan masyarakat dapat melalui pemberdayaan masyarakat secara 

keseluruhan, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan lansia. Semua itu 

menjadi satu kesatuan dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah desa dalam pembangunan desa. 

Douglas (2005) menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah 

fenomena multidimensi. Dimensi politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, 

sumber daya, akuntabilitas, prioritas dan pilihan, merupakan aspek penting dari 
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pembangunan desa. Dimensi tersebut berkaitan erat dengan pengambambilan 

keputusan dan program-program pembangunan yang dikerjakan di desa. 

Apabila didetailkan kembali, dimensi tersebut mengarah kepada masyarakat 

desa yang menjadi objek pembangunan. Masyarakat sebagai pihak yang 

membutuhkan adanya pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. 

Menurut Kay (2009) menyebutkan tantangan utama dan terus-menerus untuk 

pembangunan desa adalah penghapusan kemiskinan desa, mengingat pengaruh 

kuat Bank Dunia dalam membentuk ide-ide pembangunan dan memengaruhi 

kebijakan pembangunan di desa. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar 

terjadi di Desa Sidogemah dan Desa Deras, karena memang masih dijumpai 

masyarakat dengan kategori miskin, namun adanya program bantuan dari 

pemerintah dapat membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, 

sebagian besar masyarakat berada dalam kategori menengah sehingga 

kemiskinan bukanlah menjadi tantangan utama dalam pembangunan. 

Kendala utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat desa 

adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, 

masyarakat kurang peduli terhadap desa, serta dari pemerintah desa kurang 

mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi penuh dalam proses 

pembangunan. Ulumiyah (2013) dalam studi kasus di Desa Sumberpasir 

menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu 

memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program 

pemberdayaan yaitu pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta 



 

163 

 

 

 

masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti-perlombaan desa,-

musrenbang desa-pembangunan fisik, peningkatan ekonomi produktif dengan 

kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan border, akan tetapi 

dalam melaksanakaan upaya pemberdayaan masyarakat, mengalami kendala-

kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta 

kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. 

Hal tersebut juga terjadi di Desa Sidogemah dan Desa Deras. Di Desa 

Sidogemah, kelembagaan desa termasuk aktif meliputi PKK, Karang Taruna, 

dan kelembagaan desa lain, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat di 

Desa Sidogemah kurang aktif dalam berkegiatan sosial seperti kerja bakti, 

gotong royong, sehingga solidaritas sosial termasuk rendah. Pelatihan-

pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat juga 

sudah dilakukan, namun lagi-lagi kendala terkait partisipasi masyarakat yang 

rendah dan tidak adanya keberlanjutan dari program pelatihan tersebut.  

Untuk Desa Deras, kondisinya malah lebih kurang dibanding Desa 

Sidogemah, karena kelembagaan pemuda desa tidak aktif, tetapi dialihkan 

dalam kegiatan pemuda masjid. Peran masyarakat dalam kegiatan sosial juga 

sangat rendah karena rendahnya kesadaran masyarkat untuk membangun desa 

dan masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah 

desa. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat 

juga kurang terlihat sehingga masyarakat kurang memiliki keterampilan khusus 
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untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, terkait kendala yang dijelaskan 

diatas juga benar adanya, baik di Desa Sidogemah maupun Desa Deras sama-

sama menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah. Partisipasi masyarakat 

memang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan dari 

pembangunan desa. 

Imtihan (2017) pada studi kasus musyawarah rencana pembangunan 

(musrenbang) di Kecamatan Gunungsari, menyebutkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan menunjukkan belum maksimal 

dan peran pemerintah masih mendominasi dan terkesan bersifat elitis, dalam 

arti pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan 

masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan 

Musrenbang Desa di Kecamatan Gunungsari masih pada tahapan 

melaksanakan, memberikan saran dan menikmati hasil perencanaan tersebut, 

belum sepenuhnya terlibat pada semua tahapan perencanaan, seperti 

merencanakan, menentukan dan memutuskan. Dari uraian tersebut 

menunjukkan bahwa selain dari rendahnya kesadaran dalam diri masyarakat 

untuk membangun desa, rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan 

oleh peran dominan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. 

Masyarakat desa hanya berperan memberikan masukan, namun selebihnya 

terkait pengambilan keputusan masih menjadi dilakukan oleh pemerintah. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa perlunya kerjasama antara masyarakat 
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dengan pemerintah desa, masyarakat desa harus memiliki kesadaran, peduli dan 

aktif dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa harus dapat 

mengakomodasi dan melibatkan masyarakat secara penuh dalam setiap proses 

pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan masyarakat desa juga dapat diwujudkan dengan 

meningkatkan keterampilan dari masyarakat, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan 

pemuda, selain itu keberadaan lansia juga perlu dipertimbangkan. Peningkatan 

keterampilan tersebut dapat diwujudkan dengan pelaksanaan program-program 

pelatihan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Program 

pelatihan tersebut dapat diselipkan dalam kegiatan PKK dan Karang Taruna. 

PKK menjadi wadah untuk pemberdayaan perempuan desa (Ibu-Ibu dan 

Lansia), sedangkan Karang taruna untuk pemberdayaan para pemuda desa. 

Peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dapat diwujudukan dalam 

membuat program kerja berupa pelatihan untuk Ibu-Ibu membuat suatu produk 

yang memiliki nilai jual, seperti aksesoris, kerajinan tangan, dan produk olahan 

makanan. Pelatihan tersebut harus berkelanjutan dan hasil pelatihan bisa dijual 

ke sesama anggota PKK atau masyarakat di desa, dan dipasarkan melalui 

BUMDES atau secara online melalui sosial media dan e-commerce/online 

shop. Kegiatan yang bermula dari pelatihan dapat dikembangkan menjadi 

sebuah usaha rumahan yang dikelola oleh masyarakat desa khususnya Ibu-Ibu 

yang bisa dilakukan saat mengisi waktu luang, tentunya akan berdampak 

terhadap peningkatakan produktivitas Ibu-Ibu. Selanjutnya apabila kegiatan 
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usaha tersebut sudah berjalan, bisa berkolaborasi dengan pemuda desa melalui 

Karang taruna atau dengan masyarakat desa untuk memproduksi lebih banyak 

lagi. Ibu-Ibu atau perempuan desa memiliki peran penting dalam perekonomian 

lokal. Indrayati (2010, 2011a) menyebutkan bahwa peran perempuan rumah 

tangga memiliki modal dasar dan potensi besar bagi pemberdayaan ekonomi 

lokal, juga berperan penting dan dominan dibanding laki-laki dalam mengatur 

pengeluaran sehari-hari. Pemberdayaan perempuan desa atau Ibu-Ibu dalam 

PKK maupun diluar PKK sangat penting dilakukan, agar peran Ibu-Ibu dalam 

rumah tangga dan dalam bermasyarakat bisa lebih optimal. 

Selain itu, keberadaan PKK juga dapat meningkatkan pemberdayaan 

para lansia, melalui kegiatan kesehatan sebagai kebutuhan utama para lansia. 

Keberadaan posyandu lansia di desa sangat penting, sebagai wadah edukasi 

kesehatan kepada para lansia. Seperti yang diuraikan oleh Prasetyo (2018) 

untuk kasus di Kelurahan Sekaran, bahwa secara menyeluruh program 

posyandu lansia memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan 

kesejahteraan lansia di Kelurahan Sekaran, khususnya kesejahteraan dalam 

bidang kesehatan lansia. Hal ini dikarenakan dari pelaksanaan kegiatan 

posyandu lansia, mereka mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka 

secara rutin setiap bulannya. Kesejahteraan lansia juga perlu diperhatikan agar 

kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan baik. Adanya posyandu 

lansia menjadi bukti pemberdayaan masyarakat untuk lansia. 
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Sedangkan pada karang taruna, bentuk pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk pemuda desa. Pemuda desa merupakan aset penting yang 

dimiliki desa, dan biasanya memiliki ide-ide yang terkini dan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Pada pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat, memerlukan peran nyata dari pemuda yang mau berkontribusi 

untuk pembangunan desa, karena pemuda sebagai agent of change dan generasi 

penerus sehingga kualitas pemuda sangat menentukan bagaimana kondisi desa 

kedepannya. Para pemuda desa memiliki peran penting yaitu sebagai penggerak 

pembangunan, pendamping desa, dan pelopor kemandirian desa. Sebagai 

penggerak pembangunan, pemuda desa dapat melakukan pemetaan potensi 

yang ada di desa, kemudian menyesuaikan program yang tepat untuk 

pembangunan, mendorong pembentukan kelompok kerja dalam masyarakat, 

dan menggerakkan program rutin serta mengelola potensi masyarakat yang 

berkembang berdasarkan hasil rekomendasi kelompok kerja. 

Sebagai pendamping desa, pemuda desa dalam ikut serta dalam 

pendampingan desa dengan melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat 

melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitisasi desa. Peran 

pemuda yaitu ikut serta dalam pendampingan setiap kegiatan yang ada di desa 

bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai pelopor kemandirian 

desa, pemuda berperan dalam menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif 

dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkannya. Peran 

pemuda desa ini yang nantinya dapat membantu mewujudkan desa yang 
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berdaya saing. Namun, pada Desa Sidogemah dan Desa Deras, peran pemuda 

masih minim dan rendah dalam pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat, sehingga diperlukan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat 

untuk menggerakkan pemuda agar lebih aktif dan ikut berperan penting dalam 

proses pembangunan desa. 

 

4.3.5. Strategi Kebijakan Pembangunan Desa 

Kawasan Kedungsepur dikenal sebagai kawasan metropolitan dan 

masuk sebagai kawasan strategis nasional dari kepentingan ekonomi, hal 

tersebut seharusnya mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, 

seharusnya menjadi wilayah yang relatif maju dalam pembangunan yang 

mengarah pada tidak adanya kesenjangan pembangunan wilayah antara desa 

dan kota sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Selain itu, sebuah 

Kawasan Strategis Nasional dari kepentingan ekonomi juga memiliki tujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan 

wilayah. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang 

menunjukkan masih terdapat ketertinggalan pembangunan di beberapa 

kabupaten, tak terkecuali Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, karena 

masih dijumpai desa yang memiliki tipologi sangat tertinggal. Adanya desa 

sangat tertinggal di dua kabupaten tersebut, tepatnya Desa Sidogemah dan Desa 

Deras menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan desa dan 
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terdapatnya suatu permasalahan di desa serta ketidakmampuan desa dalam 

mengelola sumber daya yang ada. 

Untuk itu, perlunya kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola 

sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia 

yang ada di wilayah Desa Sidogemah dan Desa Deras.  Keberhasilan sebuah 

pembangunan di desa tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah 

desa, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat desa. Selain itu, dukungan 

yang diberikan oleh pemerintah ditingkat kecamatan/kabupaten dan pihak 

swasta juga memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan wilayah 

desa. Pemerintah desa menjadi motor penggerak utama untuk menggerakkan 

masyarakat desa agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sedangkan 

untuk masyarakat dapat membantu pemerintah desa dengan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembangunan desa. Kemudian, pemerintah desa juga 

berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten terkait 

pembangunan yang ada di desa, serta menginginkan adanya keterlibatan pihak 

swasta dalam membantu pelaksanaan pembangunan, meskipun hal tersebut 

mengalami kesulitan dalam menarik pihak swasta ke desa. 

Pembangunan desa yang sudah berjalan di Desa Sidogemah dan Desa 

Deras akan lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila 

didukung oleh langkah-langkah strategis dalam membangun desa. Sebuah 

perencanaan pembangunan wilayah desa akan terwujud jika pemerintah desa 

selaku pengambil keputusan tertinggi dan mempunyai kewenangan di desa 
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dapat menetapkan suatu keputusan dalam pembangunan desa, sesuai dengan 

visi dan misi pembangunan serta dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan 

potensi yang ada di desa. 

 

4.3.5.1 Strategi Kebijakan Pembangunan Desa Sidogemah 

a. Strategi Strengths-Opportunities (S-O) 

      Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan 

internal untuk memanfaatkan peluang eksternal dalam memperoleh 

keuntungan bagi Desa Sidogemah dalam pembangunan wilayahnya. 

Beberapa alternatif strategi S-O yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan potensi desa, menarik minat kemitraan dan kerjasama 

pihak swasta/pihak lain. Desa Sidogemah memiliki beberapa potensi 

desa, meliputi potensi perikanan hasil tangkap dan budidaya tambak, 

potensi pariwisata dari adanya (tempat pemancingan ikan, mangrove, 

makam islam), dan potensi produk-produk olahan dan kerajinan. Desa 

Sidogemah memiliki kelompok nelayan dan petani tambak yang 

menghasilkan perikanan, tempat pemancingan ikan yang ramai 

didatangi oleh pemancing dari luar wilayah desa bahkan luar kota, 

memiliki lahan yang sudah ditanami mangrove dan lahan kosong yang 

belum ditanami mangrove, terdapat makam islam yang setiap tahun 

mampu mendatangkan peziarah, dan memiliki produk-produk usaha 

yang dikelola masyarakat seperti kerajinan dari limbah kayu dan tekstil, 
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produk olahan makanan dari ikan, serta lokasi relatif desa yang terletak 

di jalur pantura Semarang-Demak dengan kemudahan aksesibilitas ke 

jalan nasional dan ke pusat kota, serta termasuk bagian dalam Kawasan 

Kedungsepur yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian 

desa. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan 

dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah kecamatan dan 

daerah, adanya peluang bagi pihak swasta/pihak lain untuk bermitra dan 

bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki desa khususnya dalam potensi pariwisata. Diharapkan 

dengan memanfaatkan potensi tersebut dapat berdampak positif 

terhadap peningkatan perkonomian masyarakat dan desa serta 

meningkatkan pendapatan asli desa. 

2. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mengembangkan 

potensi desa dan melakukan promosi produk usaha desa. Pemanfaatan 

perkembangan teknologi melalui internet akan membuka interaksi 

masyarakat desa dengan dunia luar. Penggunaan internet juga bisa 

dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi desa dan 

mempromosikan ke masyarakat luas, selain itu apabila potensi desa 

telah dimanfaatkan dan desa memiliki produk-produk ekonomi maka 

dapat dipromosikan dan dipasarkan melalui internet dan e-commerce. 

Sehingga dalam perencanaan pembangunan desa, penggunaan 

teknologi dapat mempermudah dalam mengembangkan potensi desa 
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dan menginformasikan ke dunia luar, dan diharapkan nantinya dapat 

menarik minat pemuda untuk ikut serta membantu mengembangkan 

potensi desa dengan bantuan teknologi.  

3. Mengoptimalkan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa dan 

kelembagaan desa, seerta pemerintah daerah dalam merencanakan 

pembangunan desa. Strategi ini didasarkan pada peluang pembangunan 

desa melalui pemanfaatan potensi desa yang mendapat dukungan 

sampai pemerintah daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang baik 

antara masyarakat, pemerintah desa beserta kelembagaan desa, dan 

pemerintah daerah untuk mengomunikasikan terkait perencanaan 

pembangunan desa. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik 

dan intens dapat mendorong pembangunan desa menjadi lebih baik lagi. 

4. Membentuk BUMDES untuk mewadahi usaha ekonomi desa dan 

mengelola potensi desa. Strategi ini didasarkan atas adanya potensi desa 

dan produk usaha ekonomi masyarakat yang perlu diwadahi dalam satu 

badan usaha yaitu BUMDES. Untuk potensi desa yang sudah mulai 

dimanfaatkan dapat dikelola melalui BUMDES agar tetap 

berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya BUMDES dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa serta meningkatkan 

pendapatan asli desa. 
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b. Strategi Weakness-Opportunities (W-O) 

      Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi 

kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. 

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa untuk menciptakan lapangan 

kerja baru. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan 

Desa Sidogemah berupa pemanfaatan potensi desa yang belum optimal 

dan belum dikelola dengan baik. Dengan memanfaatkan peluang 

munculnya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa melalui 

pemanfaatan potensi desa diharapkan kelemahan tersebut dapat diatasi. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk 

memanfaatkan potensi desa yang dapat meningkatkan perekonomian 

desa. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan desa 

meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, kehidupan sosial yang 

rendah, kendala yang dialami kelompok nelayan, kelompok petani 

tambak, PKK, rendahnya kerjasama pemerintah desa dengan 

masyarakat, pembangunan sosial masih kurang, serta pemanfataan 

potensi desa yang belum optimal dan kurangnya dukungan pemerintah 

desa terhadap produk usaha masyarakat. Kelemahan tersebut dapat 

diatasi dengan memanfaatkan peluang berupa adanya potensi-potensi 

desa yang dapat dimanfaatkan, hasil perikanan yang dapat diolah 

menjadi berbagai produk olahan makanan, dan memanfaatkan adanya 
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perkembangan teknologi untuk memaksimalkan promosi dan 

pemasaran melalui internet dan e-commerce. 

3. Membangun sarana prasarana penunjang ekonomi dan meningkatkan 

aksesibilitas dengan adanya dana dari alokasi dana desa dan peluang 

masuknya pihak swasta. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi 

kelemahan desa meliputi kualitas jalan kurang baik, terdapat dua dusun 

terputus akses jalan utamanya, banyaknya wilayah tergenang secara 

permanen, rendahnya keberadaan ruang terbuka hijau, kurangnya TPS 

dan penghijauan lahan, kondisi sanitasi kurang memadai, kondisi 

permukiman kumuh, rendahnya fasilitas kesehatan, usia pembangunan 

yang pendek, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi, 

belum memiliki BUMDES dan pasar desa. Dengan memanfaatkan 

peluang berupa sumber utama pendanaan berasal dari dana desa, 

pemanfaatan potensi desa dapat meningkatkan perekonomian desa, dan 

masuknya pihak swasta untuk ikut membangun desa, diharapkan 

kelemahan tersebut dapat diatasi. 

 

c. Strategi Strengths-Threats (S-T) 

      Strategi S-T merupakan strategi yang dibuat dengan menggunakan 

kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman 

eksternal bagi pembangunan wilayah Desa Sidogemah. Beberapa alternatif 

strategi S-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk 

meminimalisasi dampak bencana. Strategi ini didasarkan atas adanya 

kekuatan meliputi adanya tokoh masyarakat sebagai tokoh penggerak di 

masyarakat dan masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup 

berdampingan dengan bencana yang ada di desa. Kekuatan tersebut 

dimanfaatkan untuk menghindari ancaman wilayah berupa sebagian 

besar wilayah desa tergenang air, permasalahan lingkungan (banjir rob, 

abrasi, penurunan muka tanah) yang memaksa masyarakat meninggikan 

rumah, dan seluruh wilayah desa rawan terhadap banjir rob. Diharapkan 

masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lingkungan di sekitar 

tempat tinggalnya dan bencana yang terjadi. 

2. Meningkatkan kualitas SDM dan menjadi SDM yang tangguh bencana. 

Strategi ini didasarkan atas kekuatan yang dimiliki desa yaitu terdapat 

kelompok nelayan dan petani tambak, adanya tokoh masyarakat, 

dukungan dari pemerintah desa terhadap pembangunan desa, 

masyarakat memiliki ilmu titen untuk memprediksi besarnya rob. 

Kekuatan tersebut untuk menghindari ancaman wilayah berupa 

permasalahan lingkungan (banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah). 

Diharapkan terbentuk masyarakat yang sadar dan tangguh banana. 

3. Pemberdayaan kelembagaan desa dalam menghadapi persaingan 

antarwilayah khususnya di wilayah Kecamatan Sayung. Strategi ini 

didasarkan atas kekuatan desa berupa aktifnya kegiatan PKK dan 
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karang taruna, adanya dukungan dari pemerintah desa terhadap 

pembangunan desa, serta adanya potensi desa. Kekuatan tersebut untuk 

menghindari ancaman wilayah berupa persaingan wilayah di sektor 

ekonomi dengan desa lain di Kecamatan Sayung dalam hal pengelolaan 

potensi dan pariwisata. 

 

d. Strategi Weakness-Threats (W-T) 

      Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada di 

wilayah Desa Sidogemah. Beberapa alternatif strategi W-T yang dihasilkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak terhadap 

kerusakan infrastruktur dan permukiman masyarakat, serta menjaga 

eksistensi desa. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi kelemahan 

Desa Sidogemah berupa kualitas jalan desa kurang baik, terdapat dua 

dusun yang terputus akses jalannya, banyaknya wilayah yang tergenang 

secara permanen. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu ditingkatkan 

untuk menghindari ancaman berupa permasalahan lingkungan (banjir 

rob, abrasi, penurunan muka tanah) yang menyebabkan sebagian 

wilayah sudah tergenang dan memaksa masyarakat meninggikan 

rumah. Diharapkan eksistensi Desa Sidogemah tetap terjaga. 
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2. Meningkatkan aksesibilitas desa untuk meningkatkan konektivitas 

masyarakat di desa. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi 

kelemahan Desa Sidogemah berupa kualitas jalan desa kurang baik, 

terdapat dua dusun yang terputus akses jalannya, banyaknya wilayah 

yang tergenang secara permanen, rendahnya kehidupan sosial 

masyarakat, pembangunan sosial masih kurang. Kelemahan-kelemahan 

tersebut perlu ditingkatkan untuk menghindari ancaman berupa 

terputusnya akses dua dusun menyebabkan terhambatnya kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat. 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan serta 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa untuk menghadapi 

persaingan wilayah. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi 

kelemahan Desa Sidogemah berupa kurangnya sarana prasarana 

penunjang ekonomi desa dan kurangnya sarana prasarana berupa (ruang 

terbuka, TPS, sanitasi, penghijauan lahan, fasilitas kesehatan) serta 

potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kelemahan-

kelemahan tersebut perlu ditingkatkan untuk menghindari ancaman 

berupa persaingan wilayah di sektor ekonomi dengan desa lain di 

Kecamatan Sayung dalam hal pengelolaan potensi dan pariwisata. Hasil 

analisis Matriks SWOT pembangunan Desa Sidogemah dapat dilihat 

pada Tabel 4.13. berikut. 
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Tabel 4.13. Matriks SWOT Pembangunan Desa Sidogemah 

INTERNAL 

EKSTERNAL 

KEKUATAN / STRENGTHS  

(S) 

KELEMAHAN / WEAKNESS  

(W) 

PELUANG / 

OPPORTUNITIES 

(O) 

STRATEGI S-O 

1. Memanfaatkan potensi desa, menarik 

minat kemitraan dan kerjasama dari 

pihak swasta/pihak lain 

2. Memanfaatkan perkembangan 

teknologi dalam mengembangkan 

potensi desa dan melakukan promosi 

produk usaha desa. 

3. Mengoptimalkan koordinasi antara 

masyarakat, pemerintah desa dan 

kelembagaan desa, serta pemerintah 

daerah dalam merencanakan 

pembangunan desa. 

4. Membentuk BUMDES untuk 

mewadahi usaha ekonomi desa dan 

mengelola potensi desa. 

STRATEGI W-O 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi 

desa untuk menciptakan lapangan 

kerja baru. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa untuk 

memanfaatkan potensi desa yang 

dapat meningkatkan perekonomian 

desa. 

3. Membangun sarana prasarana 

penunjang ekonomi dan meningkatkan 

aksesibilitas dengan adanya dana dari 

alokasi dana desa dan peluang 

masuknya pihak swasta. 

ANCAMAN / 

THREATS 

(T) 

STRATEGI S-T 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam menjaga lingkungan untuk 

meminimalisasi dampak bencana. 

2. Meningkatkan kualitas SDM dan 

menjadi SDM yang tangguh bencana. 

3. Pemberdayaan kelembagaan desa 

dalam menghadapi persaingan 

antarwilayah khususnya di 

Kecamatan Sayung 

STRATEGI W-T 

1. Meningkatkan mitigasi bencana untuk 

mengurangi dampak terhadap 

kerusakan infrastruktur dan 

permukiman, serta menjaga eksistensi 

desa. 

2. Meningkatkan aksesibilitas desa untuk 

meningkatkan konektivitas 

masyarakat di desa. 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana 

pembangunan serta mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi desa untuk 

menghadapi persaingan wilayah. 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 

 

4.3.5.2 Strategi Kebijakan Pembangunan Desa Deras 

a. Strategi Strengths-Opportunities (S-O) 

      Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan 

internal untuk memanfaatkan peluang eksternal dalam memperoleh 

keuntungan bagi Desa Sidogemah dalam pembangunan wilayahnya. 

Beberapa alternatif strategi S-O yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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1. Memanfaatkan potensi desa, menarik minat kemitraan dan kerjasama 

dari pihak swasta/pihak lain. Desa Deras memiliki potensi sumber daya 

alam berupa pertanian jagung. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan 

ditingkatkan dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah 

kecamatan dan daerah, mengingat mereka mendukung Desa Deras 

untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Serta 

adanya peluang bagi pihak swasta/pihak lain untuk bermitra dan 

bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi 

pertanian jagung. Lokasi relatif desa yang terletak di kawasan perhutani 

yang mendukung pertanian desa, serta termasuk bagian dalam Kawasan 

Kedungsepur yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian 

desa, dan dengan memanfaatkan potensi tersebut dapat berdampak 

positif terhadap peningkatan perkonomian masyarakat dan desa serta 

meningkatkan pendapatan asli desa. 

2. Memanfaatkan penggunaan bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk 

pertanian jagung. Strategi ini didasarkan atas kekuatan desa berupa 

lokasi relatif desa di kawasan perhutani, memiliki potensi pertanian 

jagung, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. 

Pemanfaatan perkembangan teknologi melalui internet akan membuka 

interaksi masyarakat desa dengan dunia luar. Penggunaan teknologi 

juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi pertanian 

jagung dengan bantuan peralatan dan perlengkapan yang dapat 
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memudahkan proses pertanian. Sehingga dalam perencanaan 

pembangunan desa, penggunaan teknologi dapat mempermudah dalam 

mengembangkan potensi desa dan menginformasikan ke dunia luar. 

3. Menciptakan keberagaman produk olahan dari hasil pertanian jagung. 

Strategi ini didasarkan adanya peluang hasil panen jagung dapat 

dimanfaatkan menjadi berbagai produk olahan lain yang memiliki nilai 

jual tinggi. Peluang tersebut dapat diraih dengan memanfaatkan 

kekuatan desa berupa memiliki potensi pertanian jagung yang besar. 

4. Membentuk BUMDES untuk mewadahi usaha ekonomi desa dan 

mengelola potensi desa. Strategi ini didasarkan atas adanya potensi desa 

yang perlu diwadahi dalam satu badan usaha yaitu BUMDES. 

Diharapkan dengan adanya BUMDES dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat dan desa serta meningkatkan pendapatan asli 

desa. 

 

b. Strategi Weakness-Opportunities (W-O) 

      Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi 

kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. 

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa untuk menciptakan lapangan 

kerja baru bagi masyarakat desa. Strategi ini direkomendasikan untuk 

mengatasi kelemahan Desa Deras berupa pemanfaatan potensi desa 
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yang belum optimal. Dengan memanfaatkan peluang munculnya 

lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa melalui pemanfaatan 

potensi desa diharapkan kelemahan tersebut dapat diatasi. 

2. Meningkatkan kerjasama antara petani, pemerintah desa, dan peneliti 

pertanian, serta membentuk organisasi petani. Strategi ini 

direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan desa berupa rendahnya 

kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa, kurangnya edukasi 

kepada petani, kurangnya sarana prasarana penunjang ekonomi, dan 

kurangnya kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan adanya peluang berupa 

pemanfaatan hasil panen jagung menjadi produk olahan lain, petani 

dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, dan pemanfaatan 

potensi desa dapat meningkatkan perekonomian desa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar aktif berpartisipasi 

dalam pembangunan desa. Strategi ini direkomendasikan untuk 

mengatasi kelemahan desa meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, 

tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, 

adanya kecemburuan sosial, rendahnya kerjasama antara pemerintah 

desa dan masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat, adanya 

kecemburuan sosial, kegiatan kerja bakti yang tidak berjalan, 

pemberdayaan masyarakat yang rendah dan tidak aktifnya karang 

taruna. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan 
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peluang berupa adanya potensi-potensi desa yang dapat dimanfaatkan, 

hasil panen jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk olahan 

makanan, dan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi untuk 

mengembangkan potensi desa, serta adanya dukungan dari pemerintah 

desa untuk meningkatkan pembangunan desa, diharapkan solidaritas 

dan partisipasi masyarakat dapat meningkat 

4. Memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas jalan. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi 

kelemahan desa meliputi aksesibilitas desa masih rendah, kurangnya 

akses fasilitas kesehatan, kurangnya sarana prasaran penunjang 

ekonomi, kurangnya TPS dan ruang terbuka, usia pembangunan yang 

pendek. Dengan memanfaatkan peluang berupa sumber utama 

pendanaan berasal dari dana desa dan pendapatan asli desa sebesar 11 

juta/tahun, pemanfaatan potensi desa dapat meningkatkan 

perekonomian desa, diharapkan kelemahan tersebut dapat diatasi. 

 

c. Strategi Strengths-Threats (S-T) 

      Strategi S-T merupakan strategi yang dibuat dengan menggunakan 

kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman 

eksternal bagi pembangunan wilayah Desa Sidogemah. Beberapa alternatif 

strategi S-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas SDM petani dalam meminimalisasi dampak 

kerugian akibat hama tanaman. Strategi ini didasarkan atas adanya 

kekuatan meliputi sebagian besar masyarakat bekerja di sektor 

pertanian, adanya tokoh masyarakat sebagai tokoh penggerak di 

masyarakat, pemerintah desa aktif mengajak masyarakat untuk 

membangun desa. Kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk menghindari 

ancaman wilayah berupa hama tanaman yang dapat menurunkan hasil 

panen. 

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif (meminimalisasi peran 

tengkulak) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Strategi ini 

didasarkan atas tanggapan kekuatan potensi desa berupa pertanian 

jagung dan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. 

Kekuatan-kekuatan tersebut dimanfaatkan dalam rangka menciptakan 

iklim usaha yang kondusif untuk meminimalisasi peran tengkulak yang 

dapat memengaruhi hasil pertanian para petani. 

3. Memperkuat kelembagaan desa dalam menghadapi persaingan 

antarwilayah khususnya di wilayah Kecamatan Kedungjati. Strategi ini 

didasarkan atas kekuatan desa berupa adanya dukungan dari pemerintah 

desa untuk meningkatkan pembangunan desa, terdapat satu RW sebagai 

percontohan di desa, dan aktifnya PKK. Kekuatan tersebut untuk 

menghindari ancaman wilayah berupa persaingan wilayah di sektor 
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ekonomi dengan desa lain di Kecamatan Kedungjati dalam hal pertanian 

jagung. 

 

d. Strategi Weakness-Threats (W-T) 

      Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada di 

wilayah Desa Sidogemah. Beberapa alternatif strategi W-T yang dihasilkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan pelatihan dan edukasi kepada petani terkait sistem 

pertanian agar terhindar dari permainan tengkulak. Strategi ini disusun 

untuk mengantisipasi kelemahan Desa Sidogemah berupa kurangnya 

pengetahuan para petani dalam sistem pertanian, rendahnya partisipasi 

masyarakat, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah 

yang tinggi, rendahnya kerjasama antara pemerintah desa dan 

masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat, adanya kecemburuan 

sosial, pemberdayaan masyarakat yang rendah. Kelemahan-kelemahan 

tersebut perlu ditingkatkan untuk menghindari ancaman berupa 

masuknya para tengkulak ke desa, hama tanaman yang menurunkan 

hasil panen, potensi terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih, 

dan masuknya rentenir ke masyarakat yang dapat mengganggu 

keberlangsungan para petani karena sebagian besar petani meminjam 
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uang ke pihak lain selama proses pertanian masih berlangsung karena 

tidak memiliki simpanan uang. 

2. Meningkatkan rasa memiliki SDM dalam menjaga dan merawat hasil 

pembangunan. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi kelemahan 

Desa Deras berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran 

masyarakat dalam pembangunan desa, serta usia pembangunan yang 

pendek. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu ditingkatkan untuk 

menghindari ancaman berupa potensi terjadinya kekeringan dan 

kekurangan air bersih, serta persaingan dengan wilayah lain di 

Kecamatan Kedungjati. 

3. Membentuk koperasi simpan pinjam desa dan mengaktifkan kegiatan 

menabung di masyarakat. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi 

kelemahan Desa Deras berupa kegiatan menabung di masyarakat sangat 

rendah dan memiliki kebiasaan meminjam uang di bank titil, 

pemerintah mencoba mengakomodasi simpan pinjam namun hanya 

sedikit yang memanfaatkan. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu 

ditingkatkan untuk menghindari ancaman berupa adanya rentenir yang 

masuk desa dan meresahkan masyarakat, dan masuknya tengkulak ke 

desa. 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa untuk menghadapi 

persaingan wilayah. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi 

kelemahan desa berupa potensi desa belum dimanfaatkan dengan 
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optimal, kurangnya sarana prasarana penunjang ekonomi, kurangnya 

TPS dan ruang terbuka, usia pembangunan pendek, belum memiliki 

BUMDES dan pasar desa. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu 

ditingkatkan untuk menghindari ancaman berupa potensi terjadinya 

kekeringan dan kekurangan air bersih, serta persaingan wilayah di 

Kecamatan Kedungjati. 

Hasil analisis Matriks SWOT pembangunan Desa Deras dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. berikut. 

   Tabel 4.14. Matriks SWOT Pembangunan Desa Deras 

INTERNAL 

EKSTERNAL 

KEKUATAN / STRENGTHS  

(S) 

KELEMAHAN / WEAKNESS 

(W) 

PELUANG / 

OPPORTUNITIES 

(O) 

STRATEGI S-O 

1. Memanfaatkan potensi desa, 

menarik minat kemitraan dan 

kerjasama dari pihak 

swasta/pihak lain. 

2. Memanfaatkan penggunaan bibit 

unggul dan teknologi tepat guna 

untuk pertanian jagung. 

3. Menciptakan keberagaman 

produk olahan dari hasil pertanian 

jagung. 

4. Membentuk BUMDES untuk 

mewadahi usaha ekonomi desa 

dan mengelola potensi desa. 

STRATEGI W-O 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi 

desa untuk menciptakan lapangan kerja 

baru bagi masyarakat desa. 

2. Meningkatkan kerjasama antara petani, 

pemerintah desa, dan peneliti pertanian, 

serta membentuk organisasi petani. 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

agar aktif berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. 

4. Memperbaiki sarana dan prasarana, 

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

jalan 

ANCAMAN / 

THREATS 

(T) 

STRATEGI S-T 

1. Meningkatkan kualitas SDM 

petani dalam meminimalisasi 

dampak kerugian akibat hama 

tanaman. 

2. Menciptakan iklim usaha yang 

kondusif (meminimalisasi peran 

tengkulak) untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian. 

3. Memperkuat kelembagaan desa 

dalam menghadapi persaingan 

antarwilayah khususnya di 

wilayah Kecamatan Kedungjati. 

STRATEGI W-T 

1. Mengadakan pelatihan dan edukasi 

kepada petani terkait sistem pertanian 

agar terhindar dari permainan tengkulak. 

2. Meningkatkan rasa memiliki di 

masyarakat dalam menjaga dan merawat 

hasil pembangunan. 

3. Membentuk koperasi simpan pinjam desa 

dan mengaktifkan kegiatan menabung di 

masyarakat 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi 

desa untuk menghadapi persaingan 

wilayah. 
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Desa Sidogemah dan Desa Deras memang memiliki tipologi desa sangat 

tertinggal, karena adanya permasalahan yang terjadi di wilayah desa yang 

berpengaruh terhadap proses pembangunan baik permasalahan sosial, ekonomi, 

dan lingkungan. Namun masing-masing desa memiliki potensi sumber daya 

yang besar yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa, 

apabila potensi tersebut dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikelola 

dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah desa. Seperti penemuan penelitian 

yang dikemukakan oleh Ulfah (2017), bahwa dampak dari potensi lokal desa 

berupa lahan pertanian yang dikembangkan menjadi agrowisata dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan tenaga kerja, sehingga 

kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Hal yang sama juga ditemukan oleh 

Sidik (2015), yaitu Desa Wisata Bleberan dengan potensi air terjun dan goa 

yang sebelumnya merupakan dukuh terpencil, angka kemiskinan tinggi, dan 

kondisi perekonomian yang tertinggal, setelah potensi tersebut dikembangkan 

dalam bentuk desa wisata, dalam perkembangan dan pelaksanaannya dari tahun 

2010-2014 telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa secara signifikan.  

Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa tersebut memiliki peran 

yang penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan desa, dan 

dengan dibentuknya BUMDES di masing-masing desa dapat memperkuat 

keberadaan potensi desa serta produk-produk usaha masyarakat. Disatu sisi, 

juga perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan yang 

baik dan lebih produktif sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di 
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desa. Pemanfaatan potensi desa tersebut juga dapat terlaksana dengan berhasil 

apabila terdapat kerjasama yang baik antara masyarakat, tokoh masyarakat, dan 

pemerintah desa, dengan didukung adanya organisasi dan kelembagaan desa, 

BUMDES, dan jaringan dengan dunia luar. 

Berdasarkan empat sel strategi pembangunan desa yang dihasilkan dari 

matriks SWOT, keempat strategi tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah 

desa selaku pengambil kebijakan di tingkat desa, karena hasil dari strategi 

tersebut didapatkan dari kondisi terkini yang ada di desa, dan dapat 

disandingkan dengan hasil musyawarah pembangunan yang ada di desa. Dari 

keempat strategi tersebut, terdapat satu strategi yang memiliki keunggulan 

dibanding strategi yang lain dan dapat memberikan dampak lebih cepat 

terhadap pembangunan desa. Strategi tersebut berada pada strategi S-O yang 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam memperoleh 

keuntungan dalam pembangunan desa.  

Dari strategi tersebut, didapatkan hasil yaitu desa dapat memanfaatkan 

potensi desa dengan adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan daerah, 

menciptakan keberagaman produk usaha dari potensi desa, serta dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi, untuk nantinya dapat menarik minat 

kerjasama dari pihak lain/pihak swasta. Pemanfaatan potensi desa tersebut 

dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Selanjutnya desa dapat 

mengoptimalkan koordinasi di lingkup internal desa meliputi pemerintah desa, 
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kelembagaan desa, dan tentunya masyarakat desa dalam merencanakan 

pembangunan desa. Terkahir, desa dapat membentuk BUMDES yang memiliki 

peran penting dalam perekonomian desa yang dapat mewadahi pengelolaan 

potensi desa dan usaha-usaha ekonomi masyarakat di desa.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Desa Sidogemah memiliki karakteristik desa dalam aspek lingkungan yang 

menjadikan desa tersebut bertipologi sangat tertinggal, yaitu banjir rob dan 

abrasi yang memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan proses 

pembangunan desa. Selain itu, banjir rob dan abrasi juga memunculkan 

faktor-faktor pengaruh lain berupa rendahnya aksesibilitas, penurunan 

muka tanah, hilang dan tenggalamnya wilayah desa, terputusnya akses 

menuju dua dusun, dan usia pembangunan sangat pendek, serta belum 

dimanfaatkannya potensi-potensi desa dan partisipasi masyarakat yang 

rendah. Potensi yang dimiliki oleh Desa Sidogemah meliputi tambak ikan, 

tempat pemancingan ikan (rumpon), hasil tangkapan ikan nelayan, produk 

olahan ikan, mangrove, wisata religi dari adanya makam islam, dan produk 

kerajinan dari limbah kayu dan tekstil. 

2. Desa Deras memiliki karakteristik desa dalam aspek sosial yang 

menjadikan desa tersebut bertipologi sangat tertinggal, yaitu kondisi sosial 

masyarakat yang rendah akibat rendahnya solidaritas sosial dan partisipasi 

masyarakat, ketergantungan yang besar terhadap pemerintah, serta adanya 
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kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor berupa penguasaan lahan pertanian oleh petani yang sempit 

karena sebagian besar berada di lahan perhutani, dominasi peran tengkulak 

dalam sektor pertanian, dan munculnya hama tanaman. Potensi yang 

dimiliki Desa Deras adalah pertanian jagung dan belum dimanfaatkan oleh 

desa secara optimal. 

3. Strategi pembangunan desa di Desa Sidogemah dan Desa Deras dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan potensi desa dan meminimalisasi 

permasalahan yang terjadi di desa. Pemanfaatan potensi desa dengan 

mengoptimalkan perkembangan teknologi dan adanya dukungan dari 

pemerintah kecamatan dan kabupaten. Potensi tersebut dapat dikelola oleh 

pemerintah desa dan masyarakat desa serta dapat dibentuk BUMDES untuk 

mewadahinya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

dan desa. Selanjutnya pemanfaatan potensi tersebut dapat digunakan untuk 

menarik minat kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta/pihak lain. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka saran peneliti 

untuk pemerintah desa yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Sidogemah dan Desa Deras dapat menerapkan strategi     

S-O dalam kebijakan pembangunan desa, melalui pemanfaatan potensi desa 

dengan optimal dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, 
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menciptakan keberagaman produk olahan dari potensi desa, yang dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa, serta bisa menarik 

perhatian pihak swasta/pihak lain untuk kemitraan dan kerjasama dalam 

pembangunan desa. 

2. Pemerintah Desa Sidogemah dan Desa Deras dapat membentuk BUMDES 

untuk mewadahi kegiatan ekonomi yang ada di desa, seperti pengelolaan 

potensi desa dan produk-produk usaha yang dikembangkan oleh 

masyarakat dan desa. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Wawancara Penelitian 

 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 

“STRATEGI PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DI 

KAWASAN KEDUNGSEPUR DENGAN METODE ANALYTICAL 

HIERARCHY PROCESS” 

 

Nama Responden  : 

Umur    : 

Pekerjaan   : 

Alamat (RT/RW/Dusun) : 

Tanggal Pendataan  : 

 

Pertanyaan: 

1. Apa saja permasalahan yang ada di desa? 

2. Apa saja potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa? 

3. Bagaimana proses pembangunan yang ada di desa? 

4. Apakah terdapat tokoh penggerak di masyarakat dalam pembangunan desa? 

5. Apa saja sumber perekonomian yang ada di desa?  

6. Adakah sarana dan prasarana pembangunan yang menjadi penunjang dalam 

mendukung perekonomian desa khususnya komoditas dan sektor unggulan? 

7. Bagaimana kondisi sumber daya manusia yang ada di desa? 

8. Bagaimana keinginan Anda terhadap pembangunan desa dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Penelitian Di Desa Sidogemah 

 

SIDOGEMAH 01 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Abrasi pantai dan banjir rob yang menyebabkan tergenangnya lahan 

pertanian, permukiman, dan rusaknya bangunan dan jalan. 

 Aksesibilitas. Kondisi jalan desa kurang baik. Sebagian di cor, sebagian 

masih berupa padas. Serta terdapat akses jalan desa yang terputus, 

menghubungkan Dusun Badong dan Pidodo dengan pusat Desa 

Sidogemah, menjadikan kedua dusun tersebut terisolasi dari desa utama. 

 Terdapat proyek jalan tol Semarang-Demak, menjadikan dua dukuh di 

Dusun Sidogemah tergusur dan bedol dukuh ke desa lain, kantor desa 

juga terdampak. Proyek yang baru mulai berjalan 2020 ini juga 

menghambat proses pembangunan desa. 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

karena sebagian besar bekerja di industri dengan waktu luangnya ketika 

sore hingga malam hari. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Tempat pemancingan ikan (rumpon) 

 Tambak ikan 

 Mangrove 

 Makam Kyai (wisata religi) 

 Ikan hasil tangkapan nelayan (produk olahan) 

 Kerajinan limbah tekstil dan kayu 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan di desa berjalan dengan sumber pendanaan berasal dari 

alokasi dana desa (ADD). Namun permasalahan terkait rob, abrasi, dan 

aksesibilitas menjadi kendala utama yang ditemui selama pembangunan 

desa, sehingga usia pembangunan disini sangat pendek. Upaya yang telah 

dilakukan oleh desa adalah dengan pengerasan jalan (cor) dan peninggian di 

beberapa tempat agar ketika rob tidak terlalu tergenang. Tapi, hal ini 

berakibat pada rumah warga yang lebih rendah dari jalan, sehingga perlu 

ditinggikan dengan batu padas, namun tidak semua warga mampu membeli 

batu padas karena kondisi ekonomi. Bantuan dari pemdes untuk warga yang 

terdampak rob dan abrasi secara langsung tidak ada, karena dalam aturan dari 

pemkab tidak termasuk bencana, sehingga tidak bisa menganggarkan dana 

desa untuk rob dan abrasi. Opsi lain yaitu dengan pembuatan tanggul, 

peninggian tempat dan pengerasan jalan untuk meminimalisasi dampak. 

Sumber anggaran untuk pembangunan desa bertumpu pada alokasi dana 

desa. Proses pembangunan desa masih berfokus ke pembangunan fisik 

(jalan, tanggul, peninggian tempat, perbaikan sarana prasarana desa) dan 

masih kurang menyasar pada bentuk mitigasi bencana non-struktural dan 

juga pembangunan manusia. Masyarakat sudah paham dengan kondisi 

bencana ini berdasarkan pengalaman selama tinggal di desa, jadi sudah 

merasa biasa jika banjir rob datang. Terkait laporan, Pemdes terbuka dan 

sering menerima laporan dari warga terkait kondisi permukiman, rob, abrasi, 

atau adanya kerusakan bangunan. Dan tindak lanjut laporan tersebut juga 

sudah dilaksanakan oleh pihak Pemdes, walaupun tidak semua bentuk 

laporan dari masyarakat dapat tertangani dengan baik, seperti permohonan 
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bantuan akibat rob dan abrasi, masyarakat yang tinggal di lahan marginal di 

pinggir sungai dan tidak memiliki sertifikat tanah 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Seperti Pak Kyai, pengusaha desa, dan semua aparat pemerintah desa 

mulai dari RT, RW, Kadus, jabatan struktural di pemerintah desa, PKK, 

menjadi tokoh penggerak untuk menggerakkan masyarakat 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Perekonomian desa hanya bersumber pada Alokasi Dana Desa (ADD). 

Belum ada pendapatan asli desa karena potensi yang dimiliki desa belum 

dikelola dengan baik dan belum ada BUMDES yang mewadahi. 

Perekonomian desa sudah mulai tumbuh dengan adanya akses jalan yang 

memudahkan warga untuk mobile dan beraktivitas, dengan adanya warung-

warung kelontong yang banyak dijumpai di pinggir jalan desa. Namun 

terdapat satu dusun yang terpisah karena akses jalan terputus yang 

menyebabkan perekonomian di Sidogemah tidak seramai ketika masih 

tersambung aksesnya, dan menjadikan desa tetangga yang jadi akses utama 

ke dusun tersebut yang menjadi ramai. Belum ada bantuan dari pihak swasta 

yang masuk di Desa Sidogemah. Meskipun lokasi desa berada 

dikelilingi/dekat dengan industri, tetapi tidak ada industri yang lokasinya di 

desa, sehingga tidak bisa menarik CSR ke desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada. Untuk nelayan, terdapat dermaga kecil yang dapat menjadi tempat 

bersandarnya kapal kecil. Namun dermaga tersebut hanya sebatas tempat 

bongkar muat ikan dan berlabuh saja, karena untuk penjualan langsung dijual 

di pasar kecamatan. Untuk sarana dan prasarana lain belum ada. Jalan 

menjadi PR utama dalam menunjang perekonomian dan pembangunan di 

desa, karena apabila jalan bagus maka mobilitas akan lancar. Desa 

membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk mengelola potensi 

yang ada, dan juga bumdes, namun kondisi aksesibilitas yang kurang 

menjadi kendala utama dan hal tersebut yang lebih diutamakan saat ini. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

SDM di Desa Sidogemah bervariasi, ada yang bekerja di sektor industri, 

perdagangan, dan nelayan/perikanan. Namun sebagian besar menjadi pekerja 

industri. Menggerakkan masyarakat untuk membangun desa termasuk cukup 

sulit, karena waktu luang yang terbatas diakibatkan bekerja. Dan masyarakat 

kebanyakan lebih memilih bekerja daripada meluangkan waktu untuk 

berkumpul. Mindset warga desa dalam perekonomian dan kehidupan sosial 

yang masih rendah. Hal ini terjadi karena banyak warga yang jarang di rumah 

karena bekerja (ada waktu luang kalau sore-malam), sehingga menyebabkan 

komunikasi dan interaksi antartetangga kurang. Selanjutnya, karena kondisi 

wilayah yang sudah banyak yang tergenang karena rob dan abrasi juga 

menjadi penyebab kehidupan sosial antarmasyarakat kurang guyub. 

Kemudian, tidak adanya ruang terbuka seperti taman atau tempat berkumpul 

bagi warga juga menyebabkan antartetangga kurang srawung dan kurang 

berinteraksi. Disini mengingatkan betapa pentingnya ruang terbuka sebagai 

tempat berkumpul dan bersosialisasi masyarakat desa. Masyarakat desa 

bersosialisasi dengan tetangga apabila sedang berbelanja di warung, tukang 

sayur keliling, atau ketika menunggu anak sekolah, selain itu kurang 

menunjukkan adanya interaksi sosial kecuali masyarakat berkunjung ke 

rumah tetangga untuk mengobrol. Dari Pemdes, pertengahan 2019 membuat 

lapangan voli. Rencana tahun ini membuat lapangan sepakbola, tenis, dan 

bulutangkis untuk tempat berkumpul warga. 
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Adanya dua dusun yang terpisah/terisolasi dari Desa Sidogemah karena 

terputusnya akses, juga menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi 

terhambat, dan mereka kurang guyub dengan masyarakat di desa. Mereka 

tidak dapat berinteraksi dengan intens, bahkan sudah sangat jarang 

berinteraksi. Hal tersebut juga berpengaruh ke aktivitas ekonomi, dimana 

mengurangi perekonomian masyarakat desa sidogemah secara keseluruhan. 

Hal ini terjadi karena saat ini akses ke dusun badong hanya bisa dilalui dari 

Desa Gemulak, menyebabkan aktivitas perekonomian di sepanjang akses 

menuju dusun badong menjadi hidup, yang semula apabila masih terdapat 

akses jalan ke desa sidogemah maka aktivitas ekonomi tersebut bisa 

menguntungkan desa sidogemah. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Menyelesaikan program tahun sebelumnya yang belum berjalan seperti 

pengerasan dan peninggian jalan dibeberapa tempat yang masih 

menunggu anggaran cair. 

 Menyambungkan kembali Dusun Badong dengan Desa Sidogemah agar 

aktivitas sosial dan ekonomi bisa kembali seperti sedia kala. 

 Membuat talud atau tanggul untuk menghalau air laut agar tidak masuk 

ke permukiman saat rob terjadi. 

 Menemukan solusi lain untuk menanggulangi rob dan abrasi agar bisa 

hidup berdampingan dengan rob dan abrasi dengan tenang. 

 Mengelola potensi desa yang nyata ada di depan mata dan membentuk 

BUMDES. 

 

SIDOGEMAH 02 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Abrasi pantai dan Banjir Rob yang menyebabkan tergenangnya lahan 

pertanian, permukiman, dan rusaknya bangunan dan jalan. 

 Aksesibilitas. Kondisi jalan desa kurang baik. Sebagian di cor, sebagian 

masih berupa padas. Terputusnya akses jalan desa yang 

menghubungkan Dusun Badong Widodo dengan pusat desa sidogemah, 

menjadikan Dusun Badong terisolasi dari desa utama. 

 Terdapat proyek jalan tol semarang-demak, menjadikan dua dukuh di 

Dusun Sidogemah tergusur dan bedol dukuh ke desa lain, kantor desa 

juga terdampak. Proyek yang baru mulai berjalan 2020 ini juga 

berpengaruh terhadap proses pembangunan desa. 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

karena sebagian besar bekerja di industri dengan waktu luangnya ketika 

sore hingga malam hari. 

 Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap potensi desa yang ada di 

Dusun Badong untuk dikelola, yaitu mangrove dan rumpon. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Tempat pemancingan ikan (rumpon), terdapat 2 rumpon yang potensial, 

satu dikelola oleh warga desa yang menyewa lahan ke desa, satunya 

dikelola oleh warga semarang yang menyewa lahan warga. 

 Mangrove. Berdekatan dengan eduwisata mangrove, namun untuk 

mangrove di Dusun Badong Desa Sidogemah belum dimanfaatkan 

untuk eduwisata selain untuk menghambat laju aliran air laut. 

 Kerajinan limbah kayu dan tekstil 

 Tambak ikan 
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 Ikan-ikan tangkapan nelayan desa 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Permasalahan terkait rob, abrasi, dan aksesibilitas menjadi kendala utama 

yang ditemui selama pembangunan desa, sehingga usia pembangunan didesa 

termasuk pendek. Sumber anggaran untuk pembangunan desa bertumpu 

pada alokasi dana desa. Pembangunan desa masih berfokus ke pembangunan 

fisik (jalan, tanggul, peninggian tempat, perbaikan sarana prasarana desa) 

tetapi masih kurang dalam pembangunan manusia dan juga bentuk mitigasi 

ke masyarakat. Terkait laporan masyarakat, setiap perangkat desa terbuka 

dan sering menerima laporan dari warga, terkait kondisi permukiman, rob, 

abrasi, atau adanya kerusakan bangunan. Untuk pembangunan di Dusun 

Badong dan Pidodo, masih kurang diperhatikan dibanding Dusun Sodong 

dan Sidogemah, karena memang dari aksesibilitas sudah terpisah dari Desa 

Sidogemah. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Seluruh perangkat desa, kelembagaan desa, Ulama, pengusaha di desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Perekonomian desa hanya dari Alokasi Dana Desa (ADD). Belum ada 

pendapatan asli desa karena potensi yang dimiliki desa belum dimanfaatkan, 

belum ada BUMDES yang mewadahi. Perekonomian desa mulai aktif 

kembali setelah jalan-jalan desa dicor sehingga muncul warung-warung 

kelontong yang banyak dijumpai di pinggir jalan desa. Namun untuk Dusun 

Badong dan Pidodo yang terpisah karena akses jalan terputus yang 

menyebabkan perekonomian di Sidogemah tidak seramai ketika masih 

tersambung aksesnya, dan menjadikan desa tetangga yang jadi akses utama 

ke dusun tersebut yang menjadi ramai. Belum ada bantuan dari pihak swasta 

yang masuk di Desa Sidogemah. Untuk Dusun Badong, selain bantuan dari 

Pemdes (ADD), juga terdapat kas dusun yang didapat dari iuran warga dusun 

dan juga dari sewa lahan rumpon yang dikelola warga lokal. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada. Untuk nelayan, ada dermaga kecil untuk bersandar kapal, namun belum 

bisa dikembangkan jadi tempat pelelangan ikan. Selain itu belum ada sarpras 

pendukung untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat dan desa. Jalan 

masih menjadi kendala utamanya, sehingga pemerintah fokusnya disitu, 

padahal potensi nyata ada di depan mata dan perlu perhatian pemerintah desa 

untuk dimanfaatkan. Desa membutuhkan sarana dan prasarana penunjang 

untuk mengelola potensi yang ada. Desa perlu Bumdes. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Secara umum di desa, masyarakatnya itu kurang guyub dan agak susah diajak 

partisipasi membangun desa karena kesibukan jam kerja di industri, 

masyarakat lebih memilih bekerja nya daripada meluangkan wktu sebentar 

untuk berkumpul. Keguyuban rendah, karena kondisi wilayah yang 

terdampak rob dan abrasi yang menyebabkan banyak wilayah tergenang 

sehingga kehidupan sosial antarmasyarakat rendah. Kurangnya ruang 

terbuka yang dimiliki desa juga menambah rendahnya keguyuban, karena 

masyarakat tidak ada ruang untuk berinteraksi secara terbuka. Tetapi kalau 

di Dusun Badong Pidodo, masyarakatnya termasuk guyub dan rukun, karena 

dampak dari terisolasi wilayah menyebabkan lebih mandiri, tetapi kalau 

dengan masyarakat lain di desa sudah sangat jarang berkomunikasi karena 

akses yang terputus. 
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8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Mengelola potensi desa yang nyata di depan mata, yaitu rumpon khususnya 

yang terletak di Dusun Badong. Pemdes menganggarkan dana desa untuk 

mengelola rumpon tersebut. Selain itu, Pemdes juga mulai membentuk 

BUMDES untuk mewadahi potensi ekonomi di desa yang nantinya bisa 

menjadi sumber pemasukan desa / pendapatan asli desa 

 

 

SIDOGEMAH 03 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 

Permasalahan disini utamanya disebabkan bencana banjir rob dan abrasi, 

berdampak ke kerusakan bangunan, jalan, menghilangkan dan 

menenggelamkan wilayah desa, penurunan tanah. Dari bencana tersebut, 

berdampak ke aksesibilitas desa yang rendah karena jalan desa banyak 

dijumpai kerusakan bahkan ada yang terputus permanen. 

Kalau dari segi masyarakat, partisipasinya rendah, kebanyakan pada kerja 

jadi kurang ada waktu. Perhatian pemerintah desa ke potensi yang dimiliki 

desa juga masih kurang jadinya potensinya belum diangkat. 

Ada proyek pembangunan jalan tol semarang-demak, menjadikan dua dukuh 

di Dusun Sidogemah tergusur dan bedol dukuh ke desa lain, kantor desa juga 

terdampak, itu juga berdampak ke pembangunan desa. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Di wilayah saya ada tambak ikan dan pemancingan ikan (rumpon). Secara 

umum di desa punya mangrove, makam islam yang rutin mendatangkan 

peziarah, ada hasil-hasil kerajinan yang dikelola warga, ada produk olahan 

ikan dari tangkapannya nelayan dan tambak. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan di desa banyak dipengaruhi oleh bencana rob dan 

abrasi, dampaknya kemana-mana baik secara lingkungan sosial ekonomi. 

yang paling terlihat ya aksesibilitas di desa yang ada kaitannya dengan 

perekonomian masyarakat. Usia pembangunann yang ada di desa termasuk 

pendek. Pembangunan fisik di desa masih jadi fokus utama, karena itulah 

kebutuhan utama disini. Tetapi pembangunan manusia jadi kurang 

diperhatikan, pemberdayaan ke masyarakat kurang, masyarakatnya juga 

sama saja kurang aktif berpartisipasi. Pembangunan di desa dibebankan pada 

dana desa, karena belum ada pendapatan asli desa. Disini dulunya jalan desa 

menghubungkan dengan Dusun Badong dan Pidodo, tapi sudah terputus oleh 

abrasi, sehingga sudah tidak ada interaksi dengan masyarakat di dua dusun 

tersebut, perekonomian di wilayah saya juga menjadi lebih sepi dibanding 

dahulu. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Pasti ada. Seluruh perangkat desa dan kelembagaan desa disini bisa disebut 

sebagai tokoh masyarakat karena punya pengaruh yang luas, disamping itu 

juga ada para ulama desa yang disegani oleh banyak masyarakat desa, ada 

pengusaha desa juga. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber perekonomian utama desa hanya dari Alokasi Dana Desa (ADD), 

desa belum punya pendapatan asli desa, tetapi peluangnya ada. Potensi yang 

dimiliki desa belum dimanfaatkan, apabila bisa dimanfaatkan dan nanti juga 

dibentuk BUMDES untuk mewadahi, pasti desa akan punya pendapatan asli 

desa untuk menyokong keuangan untuk pembangunan desa.  

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

Nelayan disini difasilitasi dermaga kecil untuk bersandar kapal, namun 

belum bisa dikembangkan jadi tempat pelelangan ikan. Selain itu belum ada 
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yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

sarana prasarana lain yang mendukung perekonomian desa. Desa sangat 

memerlukan sarana prasarana untuk menunjang perekonomian, mungkin 

setelah potensi-potensi desa dikembangkan akan dibarengi dengan 

pembangunan sarana prasarana. Saat ini jalan lah yang jadi fokus, karena 

terkait kepentingan mobilitas masyarakat. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Secara umum di desa, masyarakatnya itu masih kurang guyub karena kondisi 

wilayah desa yang banyak tergenang air, aksesibilitas yang rendah, juga 

karena pekerjaan masyarakat. Selain itu juga agak susah diajak berpartisipasi 

membangunan desa. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Desa dapat memanfaatkan potensi desa dan mengembangkannya untuk 

meningkatkan perekonomian desa. Desa dapat membentuk BUMDES untuk 

mewadahi kegiatan usaha masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perlu 

ditingkatkan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan. Selain itu pemerintah desa dapat mengajak lebih aktif 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

 

SIDOGEMAH 04 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Banjir rob dan abrasi, menyebabkan lahan tergenang dan penurunan 

muka tanah 

 Aksesibilitas jalannya kurang baik. Sebagian jalan masih berbatu padas, 

sebagian di cor tapi sudah retak/bergelombang, lalu dua dusun terputus 

akses jalannya. 

 Ada proyek jalan tol Semarang-Demak, yang menghambat proses 

pembangunan desa. 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

karena sebagian besar bekerja di industri, tak terkecuali Ibu-Ibu, 

sehingga susah diajak berkumpul. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Tambak ikan dan tempat pemancingan ikan (rumpon) 

 Mangrove 

 Makam islam (wisata religi) 

 Ikan tangkapan nelayan (produk olahan) 

 Kerajinan limbah tekstil dan kayu 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan di desa terkendala oleh rob dan abrasi yang mememngaruhi 

hasil pembangunan. Usia pembangunan desa sangat pendek. Peninggian 

jalan dan bangunan sudah jadi rutinitas masyarakat tetapi tetap saja masih 

terdampak bencana tersebut. Partisipasi masyarakat yang cukup rendah, 

bahkan ibu-ibu juga susah digerakkan untuk berkegiatan dengan alasan 

pekerjaan di industri, sehingga proses pembangunan masyarakat juga agak 

susah. Bantuan dari pemdes untuk warga yang terdampak rob dan abrasi 

secara langsung tidak ada, sehingga dana dari desa dianggarkan ke 

pembangunan fisik khususnya perbaikan jalan. Sumber anggaran untuk 

pembangunan desa bertumpu pada alokasi dana desa. Masyarakat disini 

sudah sadar dengan potensi bencana dan hidup berdampingan dengan 

bencana. 

Terkait pembangunan desa khususnya perempuan di desa, juga masih rendah 

meskipun keberadaan kader PKK yang aktif, namun partisipasi perempuan 
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di desa mssih rendah. PKK ada program-program pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan perempuan desa, namun program yang berjalan 

tidak berkelanjutan. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Disini Pak Kyai yang jadi sesepuh desa. selain itu ada pengusaha desa, 

dan semua aparat pemerintah desa mulai dari RT, RW, Kadus, jabatan 

struktural di pemerintah desa. Kader PKK juga menjadi tokoh penggerak di 

masyarakat khususnya perempuan desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utamanya dari alokasi dana desa (ADD). Belum ada pendapatan asli 

desa karena potensi di desa belum dimanfaatkan. PKK sebenarnya 

mempunya produk seperti kerajinan, tetapi belum ada tempat yang 

mewadahi penjualan produk tersebut. belum ada bantuan pihak swasta yang 

masuk ke desa. perekonomian masyarakat sudah mulai tumbuh lagi, dengan 

berdirinya warung dan toko kelontong. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, tetapi hanya seperti dermaga kecil untuk nelayan, untuk tempat yang 

mewadahi usaha masyarakat belum ada. Perlu sarpras untuk menunjang 

perekonomian desa seperti untuk memanfatkan potensi desa dan dengan 

dibentuknya Bumdes. Akses jalan menjadi penghambat karena merupakan 

sarana mobilitas masyarakat. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Secara umum masyarakat Sidogemah itu kurang guyub dan kurang aktif 

berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena kesibukan kerja dan kondisi 

wilayah akibat rob dan abrasi juga berdampak terhadap aktivitas sosial 

masyarakat. Untuk perempuan desa, keberadaan PKK yang aktif tidak 

dibarengi dengan keterlibatan aktif perempuan desa, sehingga program-

program untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan desa 

kurang berjalan. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Partisipasi masyarakat khususnya perempuan desa bisa meningkat dan 

program-program pelatihan PKK berkelanjutan. 

 Potensi-potensi yang dimiliki desa segera dimanfaatkan oleh pemerintah 

desa. 

 Membentuk BUMDES untuk mewadahi usaha-usaha ekonomi 

masyarakat dan desa sehingga dapat menciptakan pendapatan asli desa. 

 

SIDOGEMAH 05 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Banjir Rob 

 Abrasi 

 Kondisi jalan yang kurang baik, salah satu yang parah yaitu aakses ke 

Dusun Badong dan Pidodo yang sudah terputus. 

 Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih rendah. 

 Ada proyek tol, menghambat proses pembangunan di desa. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Potensi desa ada banyak. Ada rumpon, tambak ikan, makam islam, 

mangrove. Produk kerajinan yang dikelola warga juga bisa jadi potensi desa, 

ada kerajinan dari limbah kayu dan tekstil. Kemudian produk olahan ikan 

dari ikan tambak dan tangkapan nelayan yang bisa dikembangkan lebih besar 

dan jadi potensi desa. 
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3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan di desa berjalan baik ya, meskipun rob dan abrasi 

mengancam proses pembangunan dan menjadikan usia pembangunan 

pendek, ditambah adanya pembangunan tol. Perbaikan jalan setiap tahun 

selalu dilakukan untuk meningkatkan aksesnya masyarakat ke kota, juga biar 

meningkatkan interaksi dengan masyarakat desa yang lain. Pembangunan 

fisik selalu ada, tetapi pembangunan ke masyarakat yang masih kurang. 

Perhatian pemerintah desa dengan warga yang punya produk usaha kerajinan 

juga masih kurang, sehingga usaha ini murni dikelola mandiri oleh warga. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada, para pejabat yang ada di desa termasuk tokoh penggerak di masyarakat. 

Selain itu ada para kyai di desa juga disegani oleh masyarakat, para 

pengusaha desa juga punya pengaruh di masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sepertinya sumber utamanya dari dana desa, karena belum ada pendapatan 

asli desa dengan potensi yang belum dikembangkan oleh pemerintah desa 

dan masyarakat. Untuk para pengusaha di desa, saya kira belum pernah ada 

bantuan dari pihak lain seperti pihak swasta, jadi semuanya murni dikelola 

pribadi dan sampai saat ini belum ada keterkaitan dengan desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Dermaga kecil-kecilan untuk nelayan bisa termasuk sarana prasarana untuk 

menunjang keberlangsungan nelayan, selanjutnya perlu dikembangkan lagi 

biar bisa juga jadi tempat pelelangan ikan. Kalau untuk potensi desa yang 

lain, sepertinya belum ada, apalagi produk-produk usaha masyarakat belum 

ada fasilitas yang mewadahi dari desa. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kalau masyarakat disini, ya seperti biasanya, menurut saya kurang guyub, 

karena kesibukan masing-masing yang bekerja. Lalu, partisipasi masyarakat 

juga kurang ya kalau saya lihat, ibu-ibu desa juga kurang aktif ikut kumpulan 

tetapi kader PKK disini termasuk aktif, cuma ya agak susah buat 

mengumpulkan massa. Karena kondisi wilayah desa seperti ini, lalu juga 

tidak ada ruang terbuka untuk masyarakat, jadinya interaksi antarmasyarakat 

ya kurang, paling-paling dengan tetangga di sekitar rumah saja. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Desa dapat mengelola potensi yang ada, dapat mewadahi kegiatan usaha 

masyarakat seperti dengan dibentuknya BUMDES. Selain itu, pemerintah 

desa agar dapat lebih perhatian kepada para pelaku usaha yang ada di desa, 

juga dapat memberdayakan masyarakat desa sehingga nantinya bisa lebih 

aktif lagi berpartisipasi. 

 

SIDOGEMAH 06 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 

Masalah rob dan abrasi yang jadi kendala utama disini, dampaknya hampir 

ke semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu rusaknya bangunan, 

kehilangan bangunan, kehilangan pekerjaan, dan aktivitas sosial 

antarmasyarakat. Kemudian, kondisi jalan juga terdampak, ada yang sudah 

tergenang dan terputus aksesnya, ada yang rusak dan bergelombag, ada yang 

masih padas. 
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Proyek pembangunan tol yang ada di desa juga menghambat aktivitas 

masyarakat dan pembangunan di desa, tetapi itu bukan jadi masalah utama 

di desa. 

Kalau untuk masyarakat, sepertinya kurang aktif saja untuk membantu 

pemerintah dalam membangun desa. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Kalau potensi desa, wisata religi dari keberadaan makam islam ini sudah 

menunjukkan perkembangan dimana setiap tahun pastinya bisa menarik 

peziarah datang. Potensi yang lain yang bisa dilihat secara langsung ada 

tambak ikan, rumpon, mangrove. Masyarakat juga ada yang mengolah 

produk olahan ikan dan kerajinan. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Saya rasa pembangunan di desa selalu berjalan ya, meskipun rob dan abrasi 

menjadi kendalanya dan menghambat prosesnya. Pembangunan jalan disini 

sepertinya menjadi yang utama, untuk aksesnya masyarakat desa. Kemudian 

juga membuat tanggul dan merawat keberadaan mangrove karena mampu 

meminimalkan dampak dari rob dan abrasi, apalagi keberadaan makam islam 

disini juga terancam tergenang. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Pasti ada. Para tokoh agama yang ada di desa termasuk disegani oleh 

masyarakat dan punya pengaruh ke masyarakat, jadi kalau dimintai bantuan 

oleh perangkat desa bisa melalui para tokoh agama ini untuk menggerakkan 

masyarakat. Seluruh perangkat desa juga jadi tokoh masyarakat pastinya. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utamanya pasti dari dana desa, dari pemerintah pusat, buat 

pembangunan yang ada di desa. kalau sumber lain saya kira belum ada, 

pendapatan asli desa juga belum ada. Kalau potensi-potensi di desa bisa 

serius dikembangkan oleh pemerintah desa dan bekerjasama dengan 

masyarakat, pasti bisa meningkatkan perekonomian desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Sepertinya belum ada. Desa memerlukan sarpras yang dapat menunjang 

perekonomian, seperti tempat usaha yang mewadahi usaha masyarakat, 

bangunan-bangunan yang dapat mendukung keberadaan potensi desa. 

BUMDES juga perlu dimiliki desa, bisa mewadahi semua aktivitas 

perekonomian di desa. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kalau bicara kualitas masyarakat masih rendah ya secara umum. Kemudian 

keaktifan masyarakat dalam membangun desa juga rendah, kurang guyub, 

kurang berinteraksi dengan masyarakat lainnya, solidaritas di masyarakat 

masih kurang. Apalagi dengan terputusnya akses jalan ke Dusun Badong dan 

Pidodo, menjadikan aktivitas sosial ekonomi di masyarakat tidak seperti 

dahulu yang ramai, sekarang menjadi sepi 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Potensi-potensi yang sudah bisa segera dikelola dan dkembangkan lebih baik 

lagi, selain nanti berdampak positif ke masyarakat juga ke desa. Sarana dan 

prasaranan di desa perlu diperhatikan, untuk menunjang kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah supaya bisa merencanakan 

membentuk BUMDES. 
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SIDOGEMAH 07 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Banjir Rob dan abrasi 

 Kondisi jalan desa yang kurang baik, bahkan akses menuju Dusun 

Badong dan Pidodo terputus permanen. 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. 

 Pembangunan jalan tol yang melintasi desa, dapat menghambat 

pembangunan di desa. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Wisata religi dari makam islam yang berada di desa 

 Tambak ikan 

 Rumpon 

 Mangrove 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan berjalan dengan baik, tetapi dengan seringnya rob dan abrasi 

yang terjadi di desa membuat proses pembangunan juga agak terhambat, dan 

usia pembangunan disini juga pendek. Rob dan abrasi membawa dampak 

yang besar terhadap pembangunan desa, pemerintah desa dan masyarakat 

seperti kejar-kejaran dengan rob dan abrasi dalam melakukan pembangunan. 

Untuk pembangunan masyarakat disini masih kurang. Jalan jadi fokus dan 

perhatian utama dari pemerintah desa, karena setiap tahunnya mengalami 

kerusakan akibat dampak dari rob dan abrasi.  

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Seluruh perangkat desa dan para tokoh agama mempunyai peran yang 

cukup besar untuk memengaruhi masyarakat dan menggerakan massa di 

masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Setau saya sumber utamanya dari dana desa, karena desa belum punya 

pendapatan sendiri. Potensi desa juga belum dimanfaatkan sehingga belum 

dapat menghasilkan pendapatan bagi desa. Dan sejauh ini belum dijumpai 

pihak luar atau swasta yang masuk ke desa untuk membantu pembangunan 

di desa, mungkin setelah potensi-potensi desa dikembangkan bisa 

mendatangkan pihak luar untuk bekerjasama dengan desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Desa sangat membutuhkan sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat. Terkhusus untuk perekonomian, sepertinya 

belum ada fasilitas dari desa yang saya tau. Mungkin desa perlu 

memanfaatkan potensinya terlebih dahulu supaya tau apa saja bentuk sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat masih kurang guyub dan menurut saya interaksi sosial disini 

masih rendah, paling dengan tetangga sekitar rumah atau saat belanja di toko. 

Karena kesibukan dalam bekerja dan kondisi wilayah yang menjadi 

penyebabnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga masih 

rendah, masyarakat kurang aktif dan dari pemerintah desa masih kurang 

intens mengajak masyarakat untu aktif. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

Kedepannya, pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar, rob dan 

abrasi bisa perlahan berkurang intensitasnya dan keberadaan permukiman di 

desa bisa tetap terjaga. Potensi-potensi desa hendaknya segera dimanfaatkan 

dan dikembangkan, dan desa mulai membentuk BUMDES untuk 
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dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

mewadahinya. Serta, adanya pemberdayaan ke masyarakat supaya 

masyarakat bisa nambah aktif ikut berpartisipasi dan punya keterampilan 

lebih. 

 

SIDOGEMAH 08 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 

Permasalahan utama yang ada di desa ada banjir rob dan abrasi. Berdampak 

ke aktivitas masyarakat karena kondisi jalan tenggelam dan rusak dan perlu 

ditinggikan dan dicor agar tidak tergenang air. Bangunan permukiman juga 

rawan rusak dan perlu peninggian bangunan. Aktivitas sehari-hari juga 

terganggu, seperti aktivitas melaut yang harus melihat kondisi rob agar bisa 

menjangkau ke dermaga, petani tambak yang merugi karena lahan tambak 

tergenang dan ikan hilang. 

Kalau terkait masyarakat, kendalanya ada di kesadaran masyarakat untuk 

aktif membangun desa, atau partisipasi masyarakat yang rendah dalam 

pembangunan desa, karena pekerjaan. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Hasil tangkapan ikan nelayan dan tambak ikan 

 Tempat pemancingan ikan (rumpon) 

 Mangrove 

 Kerajinan limbah kayu dan tekstil serta produk olahan ikan 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik, meskipun dalam 

prosesnya terdapat kendala dari banjir rob dan abrasi, serta saat ini ada 

hambatan dari pembangunan tol yang berada di wilayah desa. Pembangunan 

yang ada saat ini fokusnya ke pembangunan fisik, khususnya jalan, karena 

berkaitan dengan akses sehari-hari masyarakat. Dampak dari abrasi dan rob 

sampai memutuskan akses jalan desa menuju ke Dusun Badong dan Pidodo, 

sehingga wilayah tersebut terpisah/terisolasi dari Desa Sidogemah. Namun 

perlu pembangunan masyarakat yang lebih aktif lagi, agar ada keseimbangan 

antara pembangunan fisik dan masyarakat. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Menurut saya, para perangkat desa dan tokoh agama yang ada di desa 

adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh ke masyaralat dan dapat 

menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Mungkin dana desa yang dari pemerintah pusat yang jadi sumber 

perekonomian utama desa, karena dalam pembangunan infrastruktur di desa 

seperti jalan tercantum sumber anggaran dari dana desa. terkait pendapatan 

asli desa, sepertinya desa belum punya, karena potensi-potensi desa saja 

belum dimanfaatkan dengan baik sehingga belum mampu menghasilkan 

keuangan. Kalau pihak swasta belum pernah ada yang masuk desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada. Kalau nelayan ada dermaga kecil untuk tempat bersandar perahu, 

meskipun tidak bisa menampung semua perahu nelayan setidaknya ada 

tempat untuk bersandar, lokasinya di sempadan sungai yang mengarah ke 

laut. Kalau sarpras lainnya sepertinya belum ada. Mungkin potensi yang ada 

dimanfaatkan terlebih dahulu baru sambal jalan bisa dibangun fasilitas 

pendukung. Dan di desa belum ada BUMDES, sehingga perlu dibentuk itu 

yang nantinya bisa menampung segala kegiatan usaha masyarakat desa. 
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7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kalau masyarakat desa ramah-ramah, tetapi untuk interaksi antarmasyarakat 

masih kurang karena banyak yang bekerja dari pagi sampai sore, paling 

interaksinya dengan tetangga terdekat atau ketika belanja di toko atau pas 

menunggu anak sekolah. Untuk keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan desa masih rendah, yak arena bekerja tadi, jadi lumayan susah 

untuk mengumpulkan massa, begitu pula untuk ibu-ibu atau perempuan desa. 

keguyuban masih rendah, dan dengan putusnya akses dari Dusun Badong 

dan Pidodo menambah rendahnya keguyuban tersebut. Kualitas masyarakat 

masih rendah, perlu pemberdayaan ke masyarakat desa agar bisa lebih aktif, 

punya keterampilan lebih. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Pemerintah desa segara memanfaatkan potensi desa, bisa mengajak 

masyarakat untuk mengembangkannya. 

Masyarakat desa bisa lebih aktif lagi berpartisipasi dalam pembangunan 

desa, dan pemerintah desa bisa lebih aktif mengajak masyarakat desa untuk 

berpartisipasi serta memberdayakan masyarakat desa agar lebih produktif 

lagi. 

 

SIDOGEMAH 09 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 

Masalah utama di desa yang pasti ada banjir rob dan abrasi, menyebabkan 

berbagai permasalahan lain seperti kerusakan jalan dan bangunan, 

tenggelamnya wilayah desa, terputusnya akses jalan, dan menghambat 

pembangunan yang ada di desa. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Rumpon (pemancingan ikan), tambak ikan, mangrove, makam islam untuk 

wisata religi, ada juga produk kerajinan dan olahan ikan. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Kalau pembangunan di desa selalu ada. Pemerintah desa gencar 

memperbaiki jalan dan berupaya mewujudkan usulan pembangunan dari 

masyarakat pas musrenbang desa seperti membangun selokan, talud, dan 

betonisasi jalan. Banjir rob dan abrasi yang selalu mengancam pembangunan 

di desa, bahkan mengancam keberadaan permukiman. Pembangunan di desa 

belum merata, belum menyentuh ke permukiman yang berada di lahan kami 

yang mungkin statusnya illegal, jadinya tidak ada bantuan yang masuk. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Para kyai di desa dan seluruh perangkat desa atau warga yang punya 

jabatan di desa punya pengaruh yang besar ke masyarakat, menjadi tokoh 

masyarakat yang dapat menggerakkan masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber perekonomian desa yang utama sepertinya dari dana desa, kalau 

yang lain kayaknya tidak ada. Kalau pendapatan asli desa belum ada 

kayaknya. Untuk potensi desa, belum dimanfaatkan sehingga belum bisa 

menghasilkan uang. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

Sepertinya belum ada kalau yang berkaitan dengan potensi desa dan yang 

menunjang perekonomian. Sarana prasarana yang di desa masih yang umum 

yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti tempat ibadah, sekolah, 

fasilitas kesehatan, kalau toko dan warung milik prbadi. Mungkin desa harus 

membangun sarana prasarana yang dapat menunjang perekonomian di desa. 

untuk mengelola potensi yang ada. Desa perlu Bumdes. 
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khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat disini kurang guyub, interaksi sosialnya masih rendah. Terkait 

keaktifan atau partisipasi masyarakat juga masih rendah, karena kebanyakan 

bekerja sampai sore hari. Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi wilayah 

yang rawan tergenang rob dan rawan abrasi. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Pemerintah desa bisa memperhatikan masyarakat yang tinggal di lahan 

marginal, bisa memberikan bantuan seperti masyarakat lain yang tinggal di 

tanah yang sah/legal. 

Pemerintah desa bisa segera mengembangkan potensi desa, biar bisa 

menghasilkan pendapatan asli desa, yang nantinya bisa dialokasikan untuk 

pembangunan di masyarakat yang tinggal di lahan marginal. 

 

SIDOGEMAH 10 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 

Masalah utama di desa ya banjir rob dan abrasi, semakin kesini semakin 

sering terjadi. Akibatnya jalan-jalan tergenang dan cepat rusak, bahkan 

sampai terputus aksesnya seperti yang terjadi di jalan desa menuju Dusun 

Badong dan Pidodo. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Rumpon, tambak ikan, mangrove, makam untuk wisata religi, produk 

kerajinan dari limbah, produk olahan dari ikan. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan di desa tetap berjalan meskipun sering terjadi banjir rob dan 

abrasi. Pembangunan jalan yang lagi digencarkan pemerintah desa, karena 

dampak dari rob dan abrasi berpengaruh ke kerusakan jalan, yang 

menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat. Terkait pembangunan di 

permukiman yang bisa dikatakan tidak legal, masih jarang tersentuh, 

mungkin terkendala anggaran. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Tokoh-tokoh agama dan pejabat desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sepertinya cuma dari dana desa dari pemerintah pusat, karena belum ada 

pendapatan asli desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Sepertinya belum ada kalau yang berkaitan dengan yang menunjang 

perekonomian, yang ada di desa masih yang umum yang dibutuhkan oleh 

masyarakat seperti tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, kalau toko 

dan warung milik prbadi. Mungkin desa harus membangun sarana prasarana 

yang dapat menunjang perekonomian di desa, untuk mengelola potensi yang 

ada. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat kurang guyub dan kurang berinteraksi dengan masyarakat lain. 

Terkait partisipasi masyarakat juga masih rendah, karena kebanyakan 

bekerja sampai sore hari sehingga jarang ada waktu luang untuk berkumpul 
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dan brsosialisasi. Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi wilayah yang 

rawan tergenang rob dan rawan abrasi. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Pemerintah desa bisa memperhatikan masyarakat yang tinggal di lahan 

marginal, bisa memberikan bantuan seperti masyarakat lain yang tinggal di 

tanah yang sah/legal. 

Pemerintah desa bisa segera mengembangkan potensi desa, biar bisa 

menghasilkan pendapatan asli desa, yang nantinya bisa dialokasikan untuk 

pembangunan di masyarakat yang tinggal di lahan marginal. 

Pemerintah bisa aktif mengajak masyarakat untuk aktif dalam pembangunan 

desa, dan masyarakat juga bisa sadar dan membantu pemerintah dalam 

pembangunan desa. 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Penelitian Di Desa Deras 

 

DERAS 01 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pemerataan pembangunan desa 

 Aksesibilitas. Kondisi jalan desa kurang baik. Sebagian di cor dua sisi, 

sebagian masih berupa padas dan tanah berbatu.  

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

karena masyarakat lebih memilih bekerja. 

 Masyarakat memiliki karakter yang iri, apabila di wilayah A mendapat 

bantuan A, wilayah lain harus mendapatkan bantuan A juga, walaupun 

sebenarnya wilayah lain tersebut tidak memerlukan bantuan tersebut 

tetapi memerlukan bantaun lain. 

 Kerukunan antarwarga masih rendah. 

 Masyarakat menginginkan pembangunan desa yang baik, tetapi tidak 

ada kerjasama yang baik dari masyarakat untuk membantu Pemerintah 

Desa dalam proses pembangunan. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Potensi utama adalah tanaman palawija jagung. 

 Ada potensi hasil olahan dari jagung, namun belum ada yang 

mengembangkan sampai kesitu. 

 Potensi peternakan. 

 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan di desa masih terkendala oleh partisipasi masyarakat 

yang bisa dibilang sangat rendah, karena masyarakat sangat susah untuk 

diajak berkumpul dan berdiskusi sehingga sulit untuk mengumpulkan 

aspirasi masyarakat. Pembangunan di desa masih belum merata, karena 

muncul kecemburuan sosial antarmasyarakat terkait dana pembangunan, 

harus sama jumlahnya meskipun kebutuhannya beda. Kerjasama antara 

masyarakat dengan pemerintah desa belum terjalin dengan baik. Terdapat 1 

RW yang jadi percontohan karena masyarakatnya mudah diajak kerjasama 

dan proses pembangunan berjalan dengan baik. 

Terkait pembangunan fisik, masih terfokus di pembangunan jalan denagn 

target ingin membeton seluruh jalan yang ada di desa yang sudah berjalan 

dari tahun 2013 dan sampai sekarang belum selesai. Saat ini akses jalan 

masih kurang. 

Kendala yang dialami dalam pembangunan desa adalah letak desa di tengah 

kawasan perhutanan yang menyebabkan wilayah desa kurang terbuka/agak 

terisolasi, akses utama hanya dari satu arah dan kondisinya kurang baik. 

Serta cukup kesusahan dalam mendapatkan air bersih khususnya kalau 

musim kemarau. Terkait potensi desa, maraknya tengkulak di desa cukup 

menghambat proses pembangunan desa khususnya dalam pembangunan 

masyarakat ke petani. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

Ada. Tokoh agama, semua pejabat pemerintah desa mulai dari RT, RW, 

Kadus, jabatan struktural di pemerintah desa, PKK, menjadi tokoh 

penggerak untuk menggerakkan masyarakat. 
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dalam pembangunan 

desa? 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama dari alokasi dana desa. Desa juga punya pendapatan asli desa 

yang berasal dari lahan bengkok desa sejumlah 11 juta/tahun. Belum ada 

bantuan dari pihak swasta yang masuk ke desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, seperti koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang yang aman, saat ini 

keberadaannya sudah tidak aktif lagi karena sangat sedikit masyarakat yang 

memanfaatkannya. Sarana prasarana lain belum ada, seperti tempat dan 

peralatan untuk menunjang pertanian jagung, dan untuk mewadahi kegiatan 

usaha masyarakat seperti BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat desa keguyubannya rendah, susah mengumpulkan masyarakat 

untuk berdiskusi atau rapat desa. Muncul kecemburuan sosial dengan 

masyarakat di RT atau RW yang lain karena adanya perbedaan perlakuan 

dari pemerintah desa. Masyarakat cenderung pasif dan sangat tergantung 

dengan pemerintah desa, tidak ada inisiatif dari masyarakat desa untuk ikut 

serta membangun desa. Solidaritas sosial juga rendah, bahkan terkait kerja 

bakti sangat susah menggerakkan masyarakat. Kerukunan antarmasyarakat 

juga rendah, paling-paling dengan tetangga terdekat dari rumah atau 

interaksi terjadi pada saat bekerja di ladang/sawah. Masyarakat memiliki 

kebiasaan menghutang di bank titil, sehingga sering dikejar rentenir dan 

ujung-ujungnya minta bantuan ke pemerintah desa. pemberdayaan 

masyarakat tidak akan berjalan dengan baik selama masyarakatnya masih 

seperti ini. 

Pemuda desa juga kurang memiliki kesadaran dalam membangun desanya, 

sehingga kegiatan karang taruna tidak berjalan, kegiatan-kegiatan yang 

seharusnya bisa dihandle oleh pemuda malah tidak ada kegiatan sama sekali. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Masyarakat memiliki kesadaran untuk membangun desa sehingga tidak 

selalu bergantung kepada pemerintah desa. 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat, dan 

masyarakat bisa aktif dalam kehidupan di desa. 

 Membantu petani agar tidak terjebak dengan tengkulak, sehingga 

nantinya bisa memiliki pendapatan yang lebih baik dan desa bisa ikut 

serta membantu mengembangkan potensi desa tersebut dari pertanian 

jagung. 

 Memiliki koperasi simpan pinjam yang aktif, koperasi usaha pertanian 

untuk para petani, BUMDES, dan bisa memperbaiki akses jalan di 

seluruh wilayah desa. 

 

DERAS 02 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pemerataan pembangunan desa 

 Aksesibilitas desa yang masih kurang, kondisi jalan masih kurang baik. 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. 

 Adanya kecemburuan sosial antarmasyarakat. 
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 Masyarakat menginginkan pembangunan desa yang baik, tetapi tidak 

ada kerjasama yang baik dari masyarakat untuk membantu Pemerintah 

Desa dalam proses pembangunan. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih saat musim kemarau. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Potensi utama adalah pertanian jagung jagung. 

 Potensi peternakan sapi/kambing. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan di desa masih terkendala dengan partisipasi masyarakat 

yang sangat rendah. Masyarakat sangat susah untuk diajak berkumpul dan 

berdiskusi sehingga sulit untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. 

Pembangunan di desa masih belum merata, karena muncul kecemburuan 

sosial antarmasyarakat terkait dana pembangunan, harus sama jumlahnya 

meskipun kebutuhannya beda. Kerjasama antara masyarakat dengan 

pemerintah desa belum terjalin dengan baik. Terdapat 1 RW yang jadi 

percontohan karena masyarakatnya mudah diajak kerjasama dan proses 

pembangunan berjalan dengan baik. Terkait pembangunan fisik, masih 

terfokus di pembangunan jalan denagn target ingin membeton seluruh jalan 

yang ada di desa yang sudah berjalan dari tahun 2013 dan sampai sekarang 

belum selesai. Saat ini akses jalan masih kurang. 

Kendala yang dialami dalam pembangunan desa adalah letak desa di tengah 

kawasan perhutanan yang menyebabkan wilayah desa kurang terbuka/agak 

terisolasi, akses utama hanya dari satu arah dan kondisinya kurang baik. 

Serta cukup kesusahan dalam mendapatkan air bersih khususnya kalau 

musim kemarau. Terkait potensi desa, maraknya tengkulak di desa cukup 

menghambat proses pembangunan desa khususnya dalam pembangunan 

masyarakat ke petani. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Tokoh agama, semua pejabat pemerintah desa mulai dari RT, RW, 

Kadus, jabatan struktural di pemerintah desa, PKK, menjadi tokoh 

penggerak untuk menggerakkan masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama dari alokasi dana desa. Desa juga punya pendapatan asli desa 

yang berasal dari lahan bengkok desa sejumlah 11 juta/tahun. Belum ada 

bantuan dari pihak swasta yang masuk ke desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, seperti koperasi simpan pinjam yang dikelola desa, tetapi karena sepi 

peminat jadinya saat ini belum aktif lagi. Dan untuk sarana prasarana lain 

belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk menunjang pertanian jagung, 

dan untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat seperti BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat desa keguyubannya rendah, susah mengumpulkan masyarakat 

untuk berdiskusi atau rapat desa. Muncul kecemburuan sosial dengan 

masyarakat di RT atau RW yang lain karena adanya perbedaan perlakuan 

dari pemerintah desa. Masyarakat cenderung pasif dan sangat tergantung 

dengan pemerintah desa, tidak ada inisiatif dari masyarakat desa untuk ikut 

serta membangun desa. Solidaritas sosial juga rendah, bahkan terkait kerja 

bakti sangat susah menggerakkan masyarakat. Kerukunan antarmasyarakat 

juga rendah, paling-paling dengan tetangga terdekat dari rumah atau 

interaksi terjadi pada saat bekerja di ladang/sawah. Masyarakat memiliki 
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kebiasaan menghutang di bank titil, sehingga sering dikejar rentenir dan 

ujung-ujungnya minta bantuan ke pemerintah desa. pemberdayaan 

masyarakat tidak akan berjalan dengan baik selama masyarakatnya masih 

seperti ini 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Pembangunan desa berjalan dengan lancar dan ada kerjasama serta 

dukungan yang baik dari masyarakat. 

 Membantu petani agar tidak terjebak dengan tengkulak, sehingga 

nantinya bisa memiliki pendapatan yang lebih baik dan desa bisa ikut 

serta membantu mengembangkan potensi desa tersebut dari pertanian 

jagung. 

 Memiliki koperasi simpan pinjam yang aktif, koperasi usaha pertanian 

untuk para petani, BUMDES, dan bisa memperbaiki akses jalan di 

seluruh wilayah desa. 

 

DERAS 03 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan di desa belum merata, karena jarak antar dusun yang jauh 

dan terhalang dengan hutan dan perbukitan. 

 Kondisi jalan desa kurang baik. Sebagian di cor dua sisi, sebagian masih 

berupa padas dan tanah berbatu.  

 Partisipasi masyarakat rendah dalam proses pembangunan desa. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

 Potensi utama yang dimiliki desa adalah pertanian jagung. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan memiliki kendala utama berupa partisipasi masyarakat 

yang rendah, bahkan di lingkup RT/RW juga sulit untuk mengumpulkan 

masyarakat dan kegiatan kerja bakti tidak berjalan. Pembangunan juga 

belum merata, karena jarak antardusun yang cukup jauh dan terhalang 

dengan hutan dan perbukitan, serta dari rendahnya partisipasi juga 

menyulitkan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan karena 

kurangnya aspirasi dari masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. 

Untuk pembangunan fisik, fokusnya masih di pembangunan jalan agar 

seluruh jalan di desa sudah dicor dan memudahkan akses masyarakat di 

setiap dusun dan dengan dunia luar. Kendala lain dalam pembangunan 

berupa lokasi desa di tengah kawasan perhutanan yang menyebabkan 

wilayah desa kurang terbuka/agak terisolasi, akses utama hanya dari satu 

arah dan kondisinya kurang baik. Serta cukup kesusahan dalam mendapatkan 

air bersih khususnya kalau musim kemarau. Terkait potensi desa, maraknya 

tengkulak di desa cukup menghambat proses pembangunan desa khususnya 

dalam pembangunan masyarakat petani. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Tokoh agama dan perangkat desa menjadi tokoh masyarakat di desa. 
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5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama dari alokasi dana desa. Desa juga punya pendapatan asli desa 

yang berasal dari lahan bengkok desa sejumlah 11 juta/tahun. Untuk 

kas/iuran setiap RT/RW juga tidak berjalan jadinya tidak bisa menyokong 

keuangan desa khususnya diingkat RT/RW. Belum ada bantuan dari pihak 

swasta yang masuk ke desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang yang aman di desa. Namun 

untuk sarana prasarana lain belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk 

menunjang pertanian jagung, dan untuk mewadahi kegiatan usaha 

masyarakat seperti BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat desa kurang guyub, susah mengumpulkan masyarakat untuk 

berdiskusi atau rapat desa, bahkan rapat RT/RW. Ada kecemburuan sosial 

dengan masyarakat di RT atau RW yang lain karena adanya perbedaan 

pembangunan dari pemerintah desa. Masyarakat pasif dan sangat tergantung 

dengan pemerintah desa, tidak ada inisiatif dari masyarakat desa untuk ikut 

serta membangun desa. Solidaritas sosial juga rendah, bahkan terkait kerja 

bakti sangat susah menggerakkan masyarakat. Kerukunan antarmasyarakat 

juga rendah, paling-paling dengan tetangga terdekat dari rumah atau 

interaksi terjadi pada saat bekerja di ladang/sawah.  

Masyarakat memiliki kebiasaan menghutang di bank titil, sehingga sering 

dikejar rentenir dan ujung-ujungnya minta bantuan ke pemerintah desa. 

kebiasaan menabung masyarakat masih rendah, padahal sudah difasilitasi 

pemerintah desa di koperasi simpan pinjam tapi yang memanfatkannya 

sedikit. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik selama 

masyarakatnya masih pasif. 

Peran pemuda juga masih pasif, tidak ada peran nyata dari pemuda desa 

untuk membangun desanya. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Masyarakat memiliki kesadaran untuk membangun desa sehingga tidak 

selalu bergantung kepada pemerintah desa. 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat, dan 

masyarakat bisa aktif dalam kehidupan di desa. 

 Pemuda bisa memberikan peran nyata di masyarakat dan dalam 

pembangunan desa. 

 Membantu petani agar tidak terjebak dengan tengkulak 

 Memiliki koperasi simpan pinjam yang aktif, koperasi usaha pertanian 

untuk para petani, BUMDES, dan bisa memperbaiki akses jalan di 

seluruh wilayah desa. 

 

DERAS 04 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan desa belum merata. 

 Aksesibilitas jalan yang rendah mengingat lokasi desa ditengah kawasan 

perhutani dan perbukitan yang membutuhkan jalan yang baik untuk 

mobilitas. 
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 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

karena masyarakat lebih memilih bekerja. 

 Masyarakat menginginkan pembangunan desa yang baik, tetapi tidak 

ada kerjasama yang baik dari masyarakat untuk membantu Pemerintah 

Desa dalam proses pembangunan. 

 Ada potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Potensi yang besar yaitu pertanian jagung 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utamanya, tidak hanya laki-

laki, perempuan desa juga susah untuk diajak berkumpul berembug bersama. 

Proses Pembangunan di desa belum merata, karena muncul kecemburuan 

sosial antarmasyarakat terkait dana pembangunan, harus sama jumlahnya 

meskipun kebutuhannya beda. Kerjasama antara masyarakat dengan 

pemerintah desa belum terjalin dengan baik. Terdapat 1 RW yang jadi 

percontohan karena masyarakatnya mudah diajak kerjasama dan proses 

pembangunan berjalan dengan baik. 

Terkait pembangunan fisik, masih terfokus di pembangunan jalan untuk 

melancarkan aksesibilitasnya. Kendala yang juga jadi masalah adalah lokasi 

desa yang seperti terisolasi karen ditengah kawasan perhutani. Kalau musim 

kemarau rawan kekeringan dan kurang air bersih. 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa belum dimanfaatkan, bisa 

bekerjasama dengan para petani. Keberadaan PKK bisa membantu 

pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat khususnya perempuan, 

namun jenis kegiatan yang dilaksanakan dan partisipasinya juga rendah. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Tokoh agama dan semua pejabat pemerintah desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama dari alokasi dana desa. Desa juga punya pendapatan asli desa 

yang berasal dari lahan bengkok desa. Belum ada bantuan dari pihak swasta 

yang masuk ke desa. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, seperti koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang yang aman. Namun untuk 

sarana prasarana lain belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk 

menunjang pertanian jagung, dan untuk mewadahi kegiatan usaha 

masyarakat seperti BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Masyarakat desa keguyubannya rendah, susah mengumpulkan masyarakat 

untuk berdiskusi atau rapat desa. Muncul kecemburuan sosial dengan 

masyarakat di RT atau RW yang lain karena adanya perbedaan perlakuan 

dari pemerintah desa. Masyarakat cenderung pasif dan sangat tergantung 

dengan pemerintah desa, tidak ada inisiatif dari masyarakat desa untuk ikut 

serta membangun desa. Solidaritas sosial juga rendah, bahkan terkait kerja 

bakti sangat susah menggerakkan masyarakat. Kerukunan antarmasyarakat 

juga rendah, paling-paling dengan tetangga terdekat dari rumah atau 

interaksi terjadi pada saat bekerja di ladang/sawah. Masyarakat memiliki 
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kebiasaan menghutang di bank titil, sehingga sering dikejar rentenir dan 

ujung-ujungnya minta bantuan ke pemerintah desa. Masyarakat susah diajak 

untuk menabung, meskipun sudah difasilitasi oleh PKK namun 

partisipasinya sangat rendah. Peran ibu-ibu atau perempuan desa juga masih 

pasif meskipun keberadaan PKK di desa aktif, karena sebagian besar 

memiliki kesibukan bekerja di pertanian. Pemberdayaan masyarakat tidak 

akan berjalan dengan baik selama masyarakatnya masih seperti ini.  

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Masyarakat memiliki kesadaran untuk membangun desa sehingga tidak 

selalu bergantung kepada pemerintah desa. 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat, dan 

masyarakat bisa aktif dalam kehidupan di desa. 

 Membantu petani agar tidak terjebak dengan tengkulak, sehingga 

nantinya bisa memiliki pendapatan yang lebih baik dan desa bisa ikut 

serta membantu mengembangkan potensi desa tersebut dari pertanian 

jagung. 

 Memanfaatkan potensi desa dari pertanian jagung untuk meningkatkan 

perekonomian desa dan masyarakat. 

 

DERAS 05 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan desa belum merata. 

 Kondisi jalan desa kurang baik. 

 Partisipasi masyarakat masih rendah, cenderung pasif dan manut dengan 

pemerintah desa. 

 Kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat sering terjadi. 

 Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa masih sangat 

rendah. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 

 Masuknya tengkulak di desa dan dominasi perannya dalam pertanian 

jagung. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian dengan komoditas jagung 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan desa selalu berjalan, pemerintah desa aktif mengajak tokoh 

agama di desa untuk membantu menggerakkan masyarakat agar mau ikut 

serta membangun desa, tetapi respon dari masyarakat yang pasif sehingga 

partisipasi masyarakat disini rendah. Untuk mengumpulkan warga untuk 

menjaring aspirasi pembangunan juga susah. Pembangunan di desa memang 

belum merata, karena sepertinya dari pemerintah desa juga sambil meraba-

raba pembangunan apa yang bisa dilakukan di wilayah RT/RW tersebut. 

Sejauh ini pembangunan yang terlihat progresnya adalah pembetonan jalan 

untuk memudahkan akses masyarakat, dan masih belum selesai di seluruh 

jalan di wilayah desa. 

Kalau berbicara tentang letak desa, memang bisa jadi suatu kendala dalam 

pembangunan karena letaknya yang cukup jauh masuk ke kawasan 

perhutanan dan dikelilingi perbukitan dengan akses utama yang kkondisi 
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jalannya cukup baik hanya satu. Hal tersebut menjadikan wilayah desa 

kurang terbuka dengan dunia luar, interaksi dengan dunia luar juga kurang. 

Kalau musim kemarau, kekeringan dan air bersih mengancam desa. untuk 

pertanian, keberadaan tengkulak memang meresahkan petani, pemerintah 

desa belum bisa berbuat lebih. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Semua perangkat desa dan tokoh agama disini punya peran masing-

masing dalam menjadi tokoh masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama keuangan setiap desa sepertinya asalnya dari dana desa. Desa 

punya lahan bengkok yang selalu dimanfaatkan, sepertinya juga menambah 

pendapatan desa. Untuk bantuan dari pihak swasta belum pernah saya 

jumpai. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang yang aman, tetapi yang 

memanfaatkannya sangat sedikit, dan saat ini juga sepertinya sudah tidak 

aktif lagi. Untuk sarana prasarana lain belum ada, seperti tempat dan 

peralatan untuk menunjang pertanian jagung, dan untuk mewadahi kegiatan 

usaha masyarakat seperti BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi sumber daya manusia di desa bisa dikatakan rendah, karena 

partisipasinya rendah, masyarakat kurang guyub, muncul kecemburuan 

sosial, dan masyarakat lebih pasif dan sangat bergantung dengan pemerintah 

desa. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti saja tidak pernah berjalan, 

padahal sudah diajak langsung oleh pemerintah desa dan juga melibatkan 

tokoh agama. 

Pemuda desa juga kurang memiliki kesadaran dalam membangun desanya, 

pemuda kurang memberikan kontribusi nyata ke desa, sehingga kegiatan 

karang taruna tidak berjalan, kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa 

dihandle oleh pemuda malah tidak ada kegiatan sama sekali. Saat ini kegiatan 

pemuda berada di lingkungan masjid di setiap masjid/mushola di desa, 

namun dalam berkegiatan juga memerlukan pancingan terlebih dahulu baru 

mau bergerak. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dan membantu pemerintah 

desa dalam membangun desa agar pembangunan di desa berhasil. 

 Pemuda desa hendaknya dapat memberikan kontribusi nyata ke desa, 

aktif berkegiatan, dan bisa menjadi motor penggerak bersama 

pemerintah desa dan tokoh masyarakat. 

 Pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi pertanian jagung dan 

bekerjasama dengan para petani, sehingga nantinya peran tengkulak bisa 

berkurang dan pertanian jagung dapat dimanfaatkan menjadi produk-

produk olahan lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

dan desa. 

 Memiliki koperasi simpan pinjam yang aktif, koperasi usaha pertanian 

untuk para petani, BUMDES, dan bisa memperbaiki akses jalan di 

seluruh wilayah desa. 
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DERAS 06 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan desa belum merata. 

 Kondisi jalan desa kurang baik. 

 Partisipasi masyarakat yang rendah 

 Adanya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. 

 Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa masih sangat 

rendah. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 

 Masuknya tengkulak di desa dan dominasi perannya dalam pertanian 

jagung. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian dengan komoditas jagung, punya potensi besar untuk 

dikembangkan, tidak hanya dijual secara langsung hasil panennya, tetapi bisa 

diolah menjadi berbagai macam produk. Namun sebelumnya harus 

mengurangi dominasi peran tengkulak. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan desa termasuk aktif, pemerintah desa juga aktif mengajak 

tokoh agama di desa untuk membantu menggerakkan masyarakat, tetapi 

respon dari masyarakat pasif. Partisipasi masyarakat juga rendah. Untuk 

mengumpulkan warga untuk menjaring aspirasi pembangunan juga sangat 

susah dengan alasan pekerjaan. Pembangunan di desa juga belum merata, 

karena sepertinya dari pemerintah desa juga sambil meraba-raba 

pembangunan apa yang bisa dilakukan di wilayah RT/RW tersebut. Sejauh 

ini pembangunan yang terlihat progresnya adalah pembetonan jalan untuk 

memudahkan akses masyarakat, dan masih belum selesai di seluruh jalan di 

wilayah desa. 

Terkait letak desa juga bisa jadi kendala dalam pembangunan karena 

letaknya yang cukup jauh masuk ke kawasan perhutanan dan dikelilingi 

perbukitan dengan akses utama yang kkondisi jalannya cukup baik hanya 

satu. Hal tersebut menjadikan wilayah desa kurang terbuka dengan dunia 

luar, interaksi dengan dunia luar juga kurang. Kalau musim kemarau, 

kekeringan dan air bersih mengancam desa. untuk pertanian, keberadaan 

tengkulak memang meresahkan petani, pemerintah desa belum bisa berbuat 

lebih. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Semua perangkat desa dan tokoh agama. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama keuangan desa berasal dari dana desa. Desa punya lahan 

bengkok yang selalu dimanfaatkan, sepertinya juga menambah pendapatan 

desa. Untuk bantuan dari pihak swasta belum pernah ada karena apa yang 

mau dibantu kalau di desa tidak ada yang mampu menarik perhatian pihak 

swasta. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

Ada, koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang yang aman, tetapi yang 

memanfaatkannya sangat sedikit, dan saat ini juga sepertinya sudah tidak 

aktif lagi. kalau sarana prasarana yang menunjang perekonomian desa setau 

saya belum ada. 
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khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi masyarakat desa susah diajak kerjasama untuk membangun desa, 

partisipasinya kurang, kurang aktif, bergantung kepada pemerintah desa, 

kurang guyub. Kalau dilihat dari luar sepertinya kehidupan masyarakat disini 

guyub, tetapi kalau ditelusuri lebih mendalam dalam aktivitas sehari-hari 

ternyata kurang guyub. Peran pemuda desa juga tidak ada kontribusinya. 

Peran PKK di desa ada, tetapi kembali lagi ke masyarakatnya yang susah 

diajak bekerjasama. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Masyarakat bisa sadar dan mau membantu pemerintah desa mensukseskan 

pembangunan di desa, karena pembangunan tidak akan berhasil jika dari 

masyarakatnya merasa acuh dan tidak mau berkontribusi. Dan kedepannya 

desa dapat memanfaatkan potensi pertanian jagung yang punya peluang 

untuk diolah jadi berbagai produk, nantinya untuk mewadahinya bisa 

dibentuk BUMDES. 

 

DERAS 07 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Masuknya tengkulak dalam sektor pertanian, yang seperti mengatur 

keberlangsungan hidup para petani. 

 Adanya hama tanaman yang sewaktu-waktu menyerang pertanian 

seperti tikus. 

 Pembangunan desa belum merata. 

 Kondisi jalan desa kurang baik. 

 Partisipasi masyarakat masih rendah, cenderung pasif dan manut dengan 

pemerintah desa. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian dengan komoditas jagung 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan di desa pasti berjalan terus, dari pemerintah juga akif 

mengajak masyarakat untuk membangun desa. tapi pada dasarnya 

masyarakat disini kebanyakan waktunya dihabiskan untuk bekerja di sawah, 

jadinya kurang punya waktu untuk berkumpul, bahkan saat malam kadang 

masih ada urusan di sawah atau digunakan untuk istirahat, sehingga memang 

cukup susah mengajak masyarakat untuk berkumpul misalnya untuk rapat. 

Kalau partisipasi masyarakat dibilang rendah, memang benar, kurang guyub 

juga. Kegiatan gotong royong saja rasanya sudah lama sekali tidak berjalan, 

entah masyarakatnya yang sibuk bekerja atau memang malas melakukannya. 

Pembangunan desa juga belum merata, dari segi jalan saja di beberapa 

wilayah RT/RW masih berbatu. Lalu pembangunan yang ditujukan ke petani 

juga masih sedikit, mungkin salah satu kendalanya karena keberadaan 

tengkulak yang mendominasi peran di sektor pertanian desa melebihi peran 

petani itu sendiri dan pemerintah desa. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

Ada. Semua perangkat desa dan tokoh agama jadi tokoh masyarakat di desa. 
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dalam pembangunan 

desa? 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utamanya mungkin dari dana desa. Lahan bengkok desa sepertinya 

juga menghasilkan uang setiap tahun, masuk ke kas desa. Untuk bantuan dari 

pihak swasta belum pernah saya temui. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Sepertinya dulu pernah ada koperasi simpan pinjam, saya pernah meminjam 

disana, tapi sekarang sepertinya sudah tidak aktif lagi, karenakebanyakan 

kalau pinjam uang larinya ke bank titil. Kalau untuk sarana prasarana lain 

belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk menunjang pertanian jagung. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi sumber daya manusia di desa bisa dikatakan rendah, karena 

partisipasinya rendah, masyarakat kurang guyub, muncul kecemburuan 

sosial, dan masyarakat lebih pasif dan sangat bergantung dengan pemerintah 

desa. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti saja tidak pernah berjalan, 

padahal sudah diajak langsung oleh pemerintah desa dan juga melibatkan 

tokoh agama. 

Pemuda desa juga kurang memiliki kesadaran dalam membangun desanya, 

pemuda kurang memberikan kontribusi nyata ke desa, sehingga kegiatan 

karang taruna tidak berjalan, kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa 

dihandle oleh pemuda malah tidak ada kegiatan sama sekali. Saat ini kegiatan 

pemuda berada di lingkungan masjid di setiap masjid/mushola di desa, 

namun dalam berkegiatan juga memerlukan pancingan terlebih dahulu baru 

mau bergerak. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Saya pengennya di desa nanti ada BUMDES atau usaha tani, sehingga 

sektor pertanian nanti ada yang mewadahi, kalau butuh perlengkapan 

apa bisa langsung didapat di desa. tetapi ya syaratnya semua petani juga 

harus ikut memanfaatkannya jadinya bisa berkelanjutan. 

 Masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dan membantu pemerintah 

desa dalam membangun desa agar pembangunan di desa berhasil. 

 Pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi pertanian jagung dan 

bekerjasama dengan para petani, sehingga nantinya peran tengkulak bisa 

berkurang dan pertanian jagung dapat dimanfaatkan menjadi produk-

produk olahan lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

dan desa. 

 

DERAS 08 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Masuknya tengkulak dalam sektor pertanian. 

 Adanya hama tanaman yang sewaktu-waktu menyerang pertanian 

seperti tikus. 

 Pembangunan desa belum merata. 

 Kondisi jalan desa kurang baik. 

 Partisipasi masyarakat masih rendah, cenderung pasif dan manut dengan 

pemerintah desa. 

 Memiliki potensi kekeringan dan air bersih. 
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2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian dengan komoditas jagung 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Proses pembangunan tetap berjalan meskipun dari masyarakatnya cukup 

susah diajak kerjasama oleh pemerintah desa. Sebagian besar masyarakat 

bekerja di pertanian, jadinya sebagian besar waktunya digunakan untuk 

bekerja dan urusan lain, jadinya cukup susah diajak untuk berkumpul. 

Pemuda desa juga kurang ada kontribusi bagi desa. Pembangunan desa juga 

belum merata, dari segi jalan saja di beberapa wilayah RT/RW masih 

berbatu. Pembangunan yang ditujukan ke petani juga masih sedikit, mungkin 

salah satu kendalanya karena keberadaan tengkulak yang mendominasi 

peran di sektor pertanian desa melebihi peran petani itu sendiri dan 

pemerintah desa. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Semua perangkat desa dan tokoh agama jadi tokoh masyarakat di desa. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utamanya mungkin dari dana desa. Lahan bengkok desa sepertinya 

juga menghasilkan uang, masuk ke kas desa. Untuk bantuan dari pihak 

swasta belum pernah saya temui. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Sepertinya dulu pernah ada koperasi simpan pinjam, ada petani lain yang 

pernah meminjam, tapi sekarang sepertinya sudah tidak aktif lagi, karena 

kebanyakan kalau pinjam uang larinya ke bank titil. Kalau untuk sarana 

prasarana lain belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk menunjang 

pertanian jagung. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi sumber daya manusia di desa bisa dikatakan rendah, karena 

partisipasinya rendah, masyarakat kurang guyub, kurang rukun, interaksinya 

juga kurang, ada kecemburuan sosial, dan masyarakat lebih pasif dan sangat 

bergantung dengan pemerintah desa. Kegiatan gotong royong juga tidak 

pernah berjalan, padahal sudah diajak langsung oleh pemerintah desa dan 

juga melibatkan tokoh agama. Pemuda desa juga kurang memberikan 

kontribusi nyata ke desa, sehingga kegiatan karang taruna tidak berjalan, 

kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa ditangani oleh pemuda malah tidak 

ada kegiatan sama sekali. Saat ini kegiatan pemuda berada di lingkungan 

masjid di setiap masjid/mushola di desa, namun dalam berkegiatan juga 

memerlukan pancingan terlebih dahulu baru mau bergerak. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

 Semoga nanti desa punya BUMDES atau usaha tani, sehingga sektor 

pertanian nanti ada yang mewadahi, kalau butuh perlengkapan apa bisa 

langsung didapat di desa. 

 Masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dan membantu pemerintah 

desa dalam membangun desa agar pembangunan di desa berhasil. 

 Pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi pertanian jagung dan 

bekerjasama dengan para petani, sehingga nantinya peran tengkulak bisa 

berkurang dan pertanian jagung dapat dimanfaatkan menjadi produk-

produk olahan lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

dan desa. 
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DERAS 09 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan desa belum merata, seperti jalan yang akses paling bagus 

ada di pusat desa, kalau di wilayah desa lain apalagi yang posisinya agak 

jauh dari pusat desa jalannya masih kurang baik, berbatu. 

 Masyarakatnya kurang guyub dan kurang aktif, lebih banyak bergantung 

ke pemerintah desa. 

 Ada potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian dengan komoditas jagung 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan di desa belum merata, mungkin karena jarak antar dusun yang 

berjauhan dan harus melewati hutan dan perbukitan, jadi tidak terpusat di 

satu wilayah, makanya pembangunannya belum merata dan terfokus di pusat 

desa. Pembangunan yang selalu dikerjakan itu membangun jalan, dicor atau 

dibeton, dan semoga bisa sampai ke seluruh wilayah desa. Masyarakat disini 

cukup susah diajak berkumpul sama pemerintah desa, saya terkadang juga 

tidak ikut meskipun sudah dikasih tau dari RT, RW, bahkan kepala desa 

langsung, dan memilih bekerja atau menyelesaikan aktivitas di rumah. 

Pemerintah desa termasuk aktif mengajak masyarakat, khsususnya perangkat 

desa, kalau dari RT/RW masih kurang, dan kalau tidak ditegur oleh kepala 

desa tidak ada tindakan. Kalau musim kemarau, kekeringan dan air bersih 

mengancam desa, karena wilayahnya di tengah hutan dan perbukitan kapur 

jadinya agak sulit mendapatkan air bersih. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Ada. Tokoh agama dan semua perangkat desa disini berperan sebagai tokoh 

masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama keuangan setiap desa mungkin dari dana desa. Ada lahan 

bengkok desa, sepertinya juga menghasilkan uang untuk kas desa. Kalau 

bantuan dari pihak swasta belum pernah saya lihat. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang, saya pernah 

memanfaatkannya beberapa kali, tetapi sekarang sedang tidak beroperasi 

karena katanya yang memanfaatkannya sangat sedikit. Masyarakat lebih 

memilih ke bank titil untuk pinjam uang, akibatnya banyak dijumpai rentenir 

yang masuk desa dan kadang juga meresahkan warga. Untuk sarana 

prasarana lain belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk menunjang 

pertanian jagung, dan untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat seperti 

BUMDES. 

7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi masyarakat disini ya seperti itu, kurang guyub, kurang rukun, 

kadang ada yang cemburu pengen pembangunan yang sama seperti di 

wilayah desa yang lain. Tetapi kalau diajak kumpulan atau rembugan bareng 

di RT/RW bahkan desa jarang bisa meluangkan waktu, mungkin itulah yang 

menyebabkan pembangunan belum merata karena aspirasi dari masyarakat 

saja juga kurang. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti disini tidak pernah 

berjalan sudah lama sekali, padahal sudah diajak langsung oleh pemerintah 

desa dan juga melibatkan tokoh agama. Pemuda desa juga kurang 
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memberikan kontribusi nyata ke desa. Masyarakat disini masih sangat 

bergantung dengan pemerintah desa. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Pemerintah desa sudah bekerja keras dalam membangun desa dan mengajak 

masyarakat untuk aktif berpartisipasi, saya harap masyarakat juga bisa sadar 

dan mau berkontribusi agar pembangunan di desa berhasil. 

 

DERAS 10 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja permasalahan 

yang ada di desa? 
 Pembangunan desa belum merata, contohnya pembangunan jalan yang 

akses paling bagus ada di pusat desa, kalau di wilayah desa lain apalagi 

yang posisinya agak jauh dari pusat desa jalannya masih kurang baik, 

masih berbatu. 

 Masyarakatnya kurang guyub dan kurang aktif, lebih banyak bergantung 

ke pemerintah desa. 

 Ada potensi kekeringan dan air bersih. 

2. Apa saja potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh 

desa? 

Pertanian jagung. Hasil panennya nanti bisa juga diolah menjadi berbagai 

macam produk, nantinya bisa memberdayakan masyarakat desa supaya bisa 

lebih produktif. 

3. Bagaimana proses 

pembangunan yang ada 

di desa? 

Pembangunan di desa belum merata, mungkin karena jarak antar dusun yang 

berjauhan dan harus melewati hutan dan perbukitan, jadi tidak terpusat di 

satu wilayah, makanya pembangunannya belum merata dan terfokus di pusat 

desa. Pembangunan yang selalu dikerjakan itu membangun jalan, dicor atau 

dibeton, dan semoga bisa sampai ke seluruh wilayah desa.  

Masyarakat disini cukup susah diajak berkumpul sama pemerintah desa, saya 

juga termasuk itu, karena lebih banyak di sawah dan kalau di rumah untuk 

istirahat. Pemerintah desa termasuk aktif mengajak masyarakat, khsususnya 

perangkat desa, kalau dari RT/RW masih kurang, dan kalau tidak ditegur 

oleh kepala desa tidak ada tindakan. Kalau musim kemarau, kekeringan dan 

air bersih mengancam desa, karena wilayahnya di tengah hutan dan 

perbukitan kapur jadinya agak sulit mendapatkan air bersih. 

4. Apakah terdapat tokoh 

penggerak di masyarakat 

dalam pembangunan 

desa? 

Tokoh agama dan semua perangkat desa disini berperan sebagai tokoh 

masyarakat. 

5. Apa saja sumber 

perekonomian yang ada 

di desa? 

Sumber utama keuangan setiap desa mungkin dari dana desa. Ada lahan 

bengkok desa, sepertinya juga menghasilkan uang untuk kas desa. Kalau 

bantuan dari pihak swasta belum pernah saya lihat. 

6. Adakah sarana dan 

prasarana pembangunan 

yang menjadi penunjang 

dalam mendukung 

perekonomian desa 

khususnya komoditas 

dan sektor unggulan? 

Ada, koperasi simpan pinjam untuk mewadahi masyarakat yang 

membutuhkan uang dan ingin meminjam uang, saya sendiri belum pernah 

memanfaatkannya, dan sekarang sepertinya sudah tidak beroperasi karena 

katanya yang memanfaatkannya sangat sedikit. Untuk sarana prasarana lain 

belum ada, seperti tempat dan peralatan untuk menunjang pertanian jagung, 

dan untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat seperti BUMDES. 
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7. Bagaimana kondisi 

sumber daya manusia 

yang ada di desa? 

Kondisi masyarakat disini ya seperti itu, kurang guyub, kurang rukun, 

kadang ada yang cemburu pengen pembangunan yang sama seperti di 

wilayah desa yang lain. Tetapi kalau diajak kumpulan atau rembugan bareng 

di RT/RW bahkan desa jarang bisa meluangkan waktu, mungkin itulah yang 

menyebabkan pembangunan belum merata karena aspirasi dari masyarakat 

saja juga kurang. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti disini tidak pernah 

berjalan sudah lama sekali, padahal sudah diajak langsung oleh pemerintah 

desa dan juga melibatkan tokoh agama. Pemuda desa juga kurang 

memberikan kontribusi nyata ke desa. Masyarakat disini masih sangat 

bergantung dengan pemerintah desa. 

Masyarakat cukup susah diajak menabung, saya sendiri juga susah 

menerapkannya. Saya kalau lagi perlu uang biasanya lebih suka meminjam 

ke bank titil, pernah juga sampai jatuh tempo pelunasan dan didatangi 

rentenir, waktu itu dapat bantuan dari pemerintah desa. Kaalau kapok tidak 

ya, cuma lebih berhati-hai sekarang kalau meminjam uang, dan berharapnya 

bisa mulai menabung seperti yang disarankan oleh PKK. Dan masyarakat 

lain juga bisa demikian. 

8. Bagaimana keinginan 

Anda terhadap 

pembangunan desa 

dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang? 

Saya berharap pemerintah desa dan semua elemen perangkat desa seperti 

PKK terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan, mengingatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan 

menabung di rumah, dan masyarakatnya sendiri juga bisa sadar dan mau 

berkontribusi untuk desa, sehingga pembangunan desa bisa berhasil. 

Terkait potensi desa dari pertanian jagung, semoga desa bisa meminimalisasi 

peran tengkulak, kalau bisa pemerintah desa dengan kerjasama petani bisa 

mendominasi peran di sektor pertanian. Nantinya hasil panen semoga juga 

mampu dimanfaatkan lebih baik lagi dengan mengolah menjadi berbagai 

produk, dan pemerintah desa dapat memfasilitasi masyarakat dalam bentuk 

pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan dapat memanfaatkan hasil 

panen jagung tersebut menjadi berbagai produk olahan. 
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Lampiran 4. Data Indeks Desa Membangun Desa Sidogemah 

PROVINSI : JAWA TENGAH  33    

KABUPATEN : DEMAK  3321    

KECAMATAN : SAYUNG  332104    

DESA : SIDOGEMAH  3321042014    

STATUS DESA          : SANGAT TERTINGGAL  

SKOR 

 

IDM : 

                                           

0.4808  
   

  IKS : 0.7257     

  IKE : 0.3167  UPDATE TANGGAL : 31 Juli 2019 

  IKL : 0.4000     

 

NO 

KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN  

INDEKS 

KOMPOSIT 
SKOR 

NILAI 

INDEKS 

KOMPOSIT 

DIMENSI SKOR 
NILAI  

DIMENSI 

PERANGKAT 

INDIKATOR 
SKOR 

NILAI 

PERANGKAT 

INDIKATOR 

INDIKATOR 

(ITEM) 
SKOR 

NILAI 

INDIKATOR 

(ITEM) 

1 

SOSIAL ( IKS ) 127.00 0.7257 

KESEHATAN 22.0000 0.629 

Pelayanan 
Kesehatan 

              
10.000  

0.500 

 Jarak ke sarana 

kesehatan terdekat 
5.00 1.000 

2 

Ketersediaan Tenaga 

Kesehatan(bidan,Dokter 
dan Nakes Lain) 

5.00 0.333 

3 
Keberdayaan 

Masyarakat 

Untuk 

Kesehatan 

              

10.000  
1.000 

Askes ke poskesdes, 

polindes atau posyandu 
5.00 1.000 

4 
Tingkat Aktivitas 

Posyandu 
5.00 1.000 

5 
Jaminan 
Kesehatan 

                
2.000  

0.400 
Tingkat Kepesertaan 
BPJS 

2.00 0.400 

6 PENDIDIKAN 23.0000 0.657 
Akses 

Pendidikan 

              

15.000  
1.000 

Akses Pendidikan 

Dasar SD/MI < 3 KM 
5.00 1.000 
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7 
Dasar-

Menengah 

Akses Pendidikan 

SMP/MTs < 6 KM 
5.00 1.000 

8 
Akses Pendidikan 
SMA/SMK/MA < 6 

KM 

5.00 1.000 

9 
Akses 

Pendidikan 

Non Formal 

                

7.000  
0.467 

Kegiatan PAUD 5.00 1.000 

10 
Kegiatan PKBM/Paket 

A-B-C 
1.00 0.200 

11 Kegiatan Kursus 1.00 0.200 

12 

Akses 

Pengetahuan 

Masyarakat 

                
1.000  

0.200 

Taman Bacaan 

Masyarakat atau 

Perpusatkaan Desa 

1.00 0.200 

13 

MODAL SOSIAL 49.0000 0.754 

Solidaritas 

Sosial 

              

15.000  
0.600 

Kebiasaan Gotong 
Royong 

10.00 1.000 

14 
Keterbukaan Ruang 

Publik 
1.00 0.200 

15 
Terdapat Kelompok 

Olahraga 
2.00 0.400 

16 
Terdapat Kegiatan 
Olahraga 

2.00 0.400 

17 

Toleransi 
              

15.000  
1.000 

Keragaman Suku/Etnis 

di Desa 
5.00 1.000 

18 
Bahasa Sehari-hari 

Warga Desa 
5.00 1.000 

19 
Agama Mayoritas 
Warga Desa 

5.00 1.000 

20 

Rasa Aman 
Warga Desa 

              
15.000  

1.000 

Tersedianya Sarana Pos 

Kamling di Desa 
5.00 1.000 

21 
Partisipasi Warga 
Siskamling 

5.00 1.000 

22 
Kejadian Perkelahian 

Massal di desa 
5.00 1.000 

23 

Kesejahteraan 

Sosial 

                

4.000  
0.400 

Terdapat Akses ke 

Sekolah Luar Biasa 
1.00 0.200 

24 
Terdapat Penyandang 
Kesejahteraan Sosial   ( 

Anjal dan Pengemis) 

3.00 0.600 

25 PERMUKIMAN 33.000 0.825 

Akses Air 

Bersih dan 
Layak Minum 

                

8.000  
0.800 

Mayoritas Warga 

Memiliku Sumber Air 
layak Minum 

4.00 0.800 
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26 
Akses Warga Memiliki 

Air Mandi dan Mencuci 
4.00 0.800 

27 Akses ke 

Fasilitas 
Sanitasi 

                

9.000  
0.900 

Mayoritas Warga 
Memiliki Jamban 

5.00 1.000 

28 
Terdapat Tempat 

Pembuangan Sampah 
4.00 0.800 

29 
Akses Ke 

Fasilitas Listrik 

                

5.000  
1.000 

Jumlah Keluarga yang 

telah memiliki aliran 

listrik 

5.00 1.000 

30 

Akses Fasilitas 

Informasi dan 
Komunikasi 

              

11.000  
0.733 

Warga Memiliki 

Telepon seluler dan 

Sinyal Kuat 

5.00 1.000 

31 
Akses Internet di 
Kantor Desa 

1.00 0.200 

32 
Terdapat Akses Internet 

untuk warga 
5.00 1.000 

33 

EKONOMI         

( IKE ) 
19.00 0.3167 

KERAGAMAN 
PRODUKSI 

3.000 0.600 

Keragaman 

Produksi 
Masyarakat 

Desa 

                
3.000  

0.600 

Terdapat Lebih dari 

Satu Jenis Kegiatan 

Ekonomi Penduduk 

3.00 0.600 

34 

PERDAGANGAN 10.000 0.667 

Tersedianya 

Pusat 
Perdagangan 

              

10.000  
0.667 

Akses Penduduk ke 

Pusat Perdagangan 
(Pertokoan, Pasar 

Permanen) 

5.00 1.000 

35 Terdapat Pasar Desa 1.00 0.200 

36 

Terdapat Sektor 

Perdagangan (warung 

minimarket) 

4.00 0.800 

37 
AKSES 

DISTRIBUSI 
0.000 0.000 

Akses 
Distribusi 

Logistik 

0.000 0.000 
Terdapat Kantor Pos 

dan Jasa Logistik 
0.00 0.000 

38 

AKSES KREDIT 2.000 0.200 

Akkses 

Terhadap 

lembaga 

Keuangan dan 

Perkreditan 

                

2.000  
0.200 

Tersedianya Lembaga 

Pebankan Umum dan 
BPR 

1.00 0.200 

39 
Akses Penduduk ke 

Kredit 
1.00 0.200 

40 

LEMBAGA 
EKONOMI 

1.000 0.100 
Lembaga 
Ekonomi 

                
1.000  

0.100 

Tersedianya Lembaga 

Ekonomi Rakyat 
(Koperasi)/Bumdes 

3.00 0.600 

41 

Terdapat Usaha Kedai 

makanan, Restoran, 

Hotel dan Penginapan 

0.00 0.000 
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42 

KETERBUKAAN 

WILAYAH 
3.000 0.200 

Keterbukaan 

Wilayah 

                

3.000  
0.200 

Terdapat Moda 

(Angkutan Umum, 
Trayek Reguler dan 

Jam Operasi) 

1.00 0.200 

43 

Jalan yang Dapat 

Dilalui oleh Kendaraan 
Bermotor Roda Empat 

atau Lebih 

1.00 0.200 

44 Kualitas Jalan Desa  1.00 0.200 

45 

LINGKUNGAN      

( IKL ) 
6.00 0.4000 

KUALTIAS 
LINGKUNGAN 

2.000 0.400 
Kualitas 
Lingkungan 

                
2.000  

0.400 
Pencemaran Air, Tanah 
dan Udara 

2.00 0.400 

46 
POTENSI DAN 

TANGGAP 
BENCANA 

4.000 0.400 

Potensi Rawan 

Bencana 

                       

-  
0.000 

Kejadian Bencana 

Alam (Banjir, Tanah 

Longsor, Kebakaran 
Hutan) 

0.00 0.000 

47 
Tanggap 
Bencana 

4.000 0.800 

Upaya/Tindakan 

terhadap Potensi 

Bencana Alam 

4.00 0.800 
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Lampiran 5. Data Indeks Desa Membangun Desa Deras 

PROVINSI : JAWA TENGAH  33    

KABUPATEN : GROBOGAN  3315    

KECAMATAN : KEDUNGJATI  331501    

DESA : DERAS  3315012003    

STATUS DESA          : SANGAT TERTINGGAL  

SKOR 

 

IDM : 

                                           

0.4806  
   

  IKS : 0.5086     

  IKE : 0.3333  UPDATE TANGGAL : 31 Juli 2019 

  IKL : 0.6000     

 

NO 

KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN  

INDEKS 

KOMPOSIT 
SKOR 

NILAI 

INDEKS 

KOMPOSIT 

DIMENSI SKOR 
NILAI  

DIMENSI 

PERANGKAT 

INDIKATOR 
SKOR 

NILAI 

PERANGKAT 

INDIKATOR 

INDIKATOR 

(ITEM) 
SKOR 

NILAI 

INDIKATOR 

(ITEM) 

1 

SOSIAL ( IKS ) 89.00 0.5086 

KESEHATAN 18.0000 0.514 

Pelayanan 
Kesehatan 

              
12.000  

0.600 

 Jarak ke sarana 

kesehatan terdekat 
5.00 1.000 

2 

Ketersediaan Tenaga 

Kesehatan(bidan,Dokter 
dan Nakes Lain) 

7.00 0.467 

3 
Keberdayaan 

Masyarakat 

Untuk 

Kesehatan 

                

3.000  
0.300 

Askes ke poskesdes, 

polindes atau posyandu 
1.00 0.200 

4 
Tingkat Aktivitas 

Posyandu 
2.00 0.400 

5 
Jaminan 
Kesehatan 

                
3.000  

0.600 
Tingkat Kepesertaan 
BPJS 

3.00 0.600 

6 PENDIDIKAN 
               

19.0000  
0.543 

Akses 

Pendidikan 

              

11.000  
0.733 

Akses Pendidikan 

Dasar SD/MI < 3 KM 
5.00 1.000 
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7 
Dasar-

Menengah 

Akses Pendidikan 

SMP/MTs < 6 KM 
5.00 1.000 

8 
Akses Pendidikan 
SMA/SMK/MA < 6 

KM 

1.00 0.200 

9 
Akses 

Pendidikan 

Non Formal 

                

7.000  
0.467 

Kegiatan PAUD 5.00 1.000 

10 
Kegiatan PKBM/Paket 

A-B-C 
1.00 0.200 

11 Kegiatan Kursus 1.00 0.200 

12 

Akses 

Pengetahuan 

Masyarakat 

                
1.000  

0.200 

Taman Bacaan 

Masyarakat atau 

Perpusatkaan Desa 

1.00 0.200 

13 

MODAL SOSIAL 
               

28.0000  
0.431 

Solidaritas 

Sosial 

                

3.000  
0.120 

Kebiasaan Gotong 
Royong 

2.00 0.200 

14 
Keterbukaan Ruang 

Publik 
1.00 0.200 

15 
Terdapat Kelompok 

Olahraga 
0.00 0.000 

16 
Terdapat Kegiatan 
Olahraga 

0.00 0.000 

17 

Toleransi 
              

11.000  
0.733 

Keragaman Suku/Etnis 

di Desa 
1.00 0.200 

18 
Bahasa Sehari-hari 

Warga Desa 
5.00 1.000 

19 
Agama Mayoritas 
Warga Desa 

5.00 1.000 

20 

Rasa Aman 
Warga Desa 

              
11.000  

0.733 

Tersedianya Sarana Pos 

Kamling di Desa 
5.00 1.000 

21 
Partisipasi Warga 
Siskamling 

1.00 0.200 

22 
Kejadian Perkelahian 

Massal di desa 
5.00 1.000 

23 

Kesejahteraan 

Sosial 

                

3.000  
0.300 

Terdapat Akses ke 

Sekolah Luar Biasa 
1.00 0.200 

24 
Terdapat Penyandang 
Kesejahteraan Sosial   ( 

Anjal dan Pengemis) 

2.00 0.400 

25 PERMUKIMAN 
                 

24.000  
0.600 

Akses Air 

Bersih dan 
Layak Minum 

                

7.000  
0.700 

Mayoritas Warga 

Memiliku Sumber Air 
layak Minum 

3.00 0.600 
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26 
Akses Warga Memiliki 

Air Mandi dan Mencuci 
4.00 0.800 

27 Akses ke 

Fasilitas 
Sanitasi 

                

8.000  
0.800 

Mayoritas Warga 
Memiliki Jamban 

4.00 0.800 

28 
Terdapat Tempat 

Pembuangan Sampah 
4.00 0.800 

29 
Akses Ke 

Fasilitas Listrik 

                

4.000  
0.800 

Jumlah Keluarga yang 

telah memiliki aliran 

listrik 

4.00 0.800 

30 

Akses Fasilitas 

Informasi dan 
Komunikasi 

                

5.000  
0.333 

Warga Memiliki 

Telepon seluler dan 

Sinyal Kuat 

3.00 0.600 

31 
Akses Internet di 
Kantor Desa 

1.00 0.200 

32 
Terdapat Akses Internet 

untuk warga 
1.00 0.200 

33 

EKONOMI         

( IKE ) 
20.00 0.3333 

KERAGAMAN 
PRODUKSI 

                   
3.000  

0.600 

Keragaman 

Produksi 
Masyarakat 

Desa 

                
3.000  

0.600 

Terdapat Lebih dari 

Satu Jenis Kegiatan 

Ekonomi Penduduk 

3.00 0.600 

34 

PERDAGANGAN 
                   

9.000  
0.600 

Tersedianya 

Pusat 
Perdagangan 

                

9.000  
0.600 

Akses Penduduk ke 

Pusat Perdagangan 
(Pertokoan, Pasar 

Permanen) 

5.00 1.000 

35 Terdapat Pasar Desa 1.00 0.200 

36 

Terdapat Sektor 

Perdagangan (warung 

minimarket) 

3.00 0.600 

37 
AKSES 

DISTRIBUSI 
0.000 0.000 

Akses 
Distribusi 

Logistik 

0.000 0.000 
Terdapat Kantor Pos 

dan Jasa Logistik 
0.00 0.000 

38 

AKSES KREDIT 
                   

2.000  
0.200 

Akkses 

Terhadap 

lembaga 

Keuangan dan 

Perkreditan 

                

2.000  
0.200 

Tersedianya Lembaga 

Pebankan Umum dan 
BPR 

1.00 0.200 

39 
Akses Penduduk ke 

Kredit 
1.00 0.200 

40 

LEMBAGA 
EKONOMI 

                   
1.000  

0.100 
Lembaga 
Ekonomi 

                
1.000  

0.100 

Tersedianya Lembaga 

Ekonomi Rakyat 
(Koperasi)/Bumdes 

1.00 0.200 

41 

Terdapat Usaha Kedai 

makanan, Restoran, 

Hotel dan Penginapan 

0.00 0.000 
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42 

KETERBUKAAN 

WILAYAH 

                   

5.000  
0.333 

Keterbukaan 

Wilayah 

                

5.000  
0.333 

Terdapat Moda 

(Angkutan Umum, 
Trayek Reguler dan 

Jam Operasi) 

1.00 0.200 

43 

Jalan yang Dapat 

Dilalui oleh Kendaraan 
Bermotor Roda Empat 

atau Lebih 

3.00 0.600 

44 Kualitas Jalan Desa  1.00 0.200 

45 

LINGKUNGAN      

( IKL ) 
9.00 0.6000 

KUALTIAS 
LINGKUNGAN 

                   
5.000  

1.000 
Kualitas 
Lingkungan 

                
5.000  

1.000 
Pencemaran Air, Tanah 
dan Udara 

5.00 1.000 

46 
POTENSI DAN 

TANGGAP 
BENCANA 

                   

4.000  
0.400 

Potensi Rawan 

Bencana 

                

4.000  
0.800 

Kejadian Bencana 

Alam (Banjir, Tanah 

Longsor, Kebakaran 
Hutan) 

4.00 0.800 

47 
Tanggap 
Bencana 

0.000 0.000 

Upaya/Tindakan 

terhadap Potensi 

Bencana Alam 

0.00 0.000 

 


