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ABSTRAK 

  

EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI 

RUAI JURAI DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL  

(Studi Kasus Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan) 

 

Oleh : 

Chici Afrianita Sinaga 

 

 

Desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 1.302 desa. Untuk itu 

Pemerintah Provinsi Lampung membuat Program Gerbang Desa Saburai yang 

diresmikan sejak tahun 2015. Pada program ini pemerintah provinsi Lampung 

memberikan dana bantuan sebesar 300 juta rupiah di setiap desa penerima . Desa 

Gedung Harapan merupakan salah satu penerima tersebut. Akan tetapi, menurut 

hasil pra riset ditemukan bahwa Desa Gedung Harapan masih jauh dari desa 

berkembang diberbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

efektivitas dari Program Gerbang Desa Saburai dalam mengentaskan Desa 

Tertinggal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksrptif kualitatif dan 

berfokus pada standarisasi IPD 2014 sebagai tolak ukur. Teknik pengumpulan 

data berupa teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik 

triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data. 

 

Hasil penelitian ini adalah, dimensi pelayanan dasar segi fisik masih jauh dari kata 

efektif, dikarenakan belum adanya  peningkatan pada indikator kesehatan maupun 

pendidikan. Sedangkan dari segi non fisik sudah menunjukkan peningkatan 

terutama pada indikator kesehatan. Dimensi kondisi infrastruktur segi fisik dan 

non fisik sudah mulai menunjukan hasil yang signifikan. Terbukti dari indikator 

penyusun yang mulai terpenuhi, seperti penerangan jalan serta pembuatan talud 

(siring) sebagai langkah pencegahan banjir serta mampu meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap tiap kegiatan desa. Dari dimensi aksesibilitas/transportasi 

segi fisik sedikit mengalami peningkatan walaupun tidak pada seluruh indikator 

Sedangkan segi non fisik sudah menunjukkan keefektifitasannya karena mampu 

meningkatkan partisipasi warga terhadap kegiatan yang terkait dengan 

aksesibilitas desa. Dimensi Pelayanan Umum segi fisik terkait dengan indikator 

ketersediaan fasilitas olahraga belum terealisasi. Indikator pendukung lainnya, 

meliputi pelayanan administrasi yang mulai membaik, namun tidak disetiap 

urusan administrasi. Sedangkan dari segi non fisik sudah menunjukkan kemajuan, 

terlihat dari minat warga terhadap kegiatan olahraga. Pada dimensi 



penyelenggaraan pemerintahan indikator penyusun yang meliputi kemandirian, 

seperti kelengkapan administrasi pemerintahan desa, otonomi desa dan 

asset/kekayaan desa, serta kualitas sumber daya manusia, seperti kualitas SDM 

masih perlu diperhatikan lebih lanjut. 

 

Dari hasil Penelitian di atas, peneliti menyarankan agar segera melakukan 

koordinasi dengan dinas terkait dengan segala hal yang dibuthkan, selain itu 

kepada pendamping desa untuk lebih aktif dan banyak membantu desa dalam 

membentuk program-program untuk peningkatkan partisipasi warga desa. Serta 

kepada Dinas PMD untuk segera melakukan evaluasi terhadap program ini. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Program Gerbang Desa Saburai, Pengentasan, 

Desa  Tertinggal.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF GERBANG DESA SAI BUMI RUWAI JURAI 

PROGRAM IN BACKWARD RURAL POVERTY 

(Case Study of Gedung Harapan Village Jatiagung District of South 

Lampung Regency) 

 

By: 

Chici Afrianita Sinaga 

 

 

Underdeveloped village that is in Lampung Provinces is totaled 1.302. 

Accourding to that, The Government of Lampung Province make The Gerbang 

Desa Saburai Program which was estabilished since 2015. In this program The 

Government of Lampung Province provide relief found amounting to 300 million 

in each villages. Gedung Harapan Village Jatiagung District of South Lampung 

Regency it is one of the recipients of the fund, but based on pre-reserch it is found 

that Gedung Harapan Village is still far from development village moreover, the 

independent village. This research is to intend to know the measurment of 

efektivity from gerbang desa program to backward rural poverty undeveloped 

village. This reseacrh uses qualitative research type, that focus of this research 

used Standarisation of IPD 2014 as a basic foundation. Data collaction techniques 

used were interview techniques, the study if literature, observation and 

documentations. triangular data technique used as a technique of the validity of 

the data.  

 

The result of this research showed that dimansions basic service is still far from 

the effective, because theres is no enhancement on health and education indicator. 

While from non pshycal side started to show enchancement  especially in helath 

indicator. Dimensions of infrastructure condition have started to show the 

significant result. This is proven by the preparation od indicators that started begin 

to fulfilled, like the street tighting as well as the sewer set-ups as a precoutionary 

of flood, and can enchacement society partisipation on every village activity.  

From the dimansions af accessibility/transportation, they increased slightly 

although not in all supporting indicators. But on non phsycal side started to show 

its effectivness because it can enchacement society participation accessibility on 

village activity.  Dimensions of public service relating to indicators availibility of 

sports facilities still has not been realized, the other supporting indicators, 

includes service administrations started to improve, but not in every 

administrative affairs. But from non pshycal side started to show progress, it can 

see from society interest to sport activity. On the dimansion of the organisation of 



the government constituent indicator which include self-relience, such as 

completness of administrative village. The village autonomy and the village 

assests/wealth as well as the quality of human resources, such as the quality of 

SDM which still needs to wacht out for more. 

 

From this research, the reseacrhers suggest to do coordination with public 

agencies relating to everything that needed soon, other than that to village 

counselor to be  more active and be more helping in shaping program to 

enchacement society partisipation. And for Dinas PMD to do evaluation in this 

program soon. 

Keywords: Effectiveness, Gerbang Desa Saburai Program, Alleviation,  

Underdevelopment Villages. 
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Everything it’s okay in the end, but it’s not okay is not the end. 

(Chici Afrianita Sinaga) 

 

 

 

 

 

 

Berangkatlah, baik merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan 

harta dan jiwamu. 

(Q.S. At-Taubah: 41) 

 

 

 

 

 

Fighter who lost it usually is a fighter who already think not deserve 

to win  

(Napoleon Bonaparte) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Ketertinggalan bukan merupakan sebuah kondisi dimana tidak terdapat 

perkembangan sama sekali, karena pada hakikatnya setiap manusia atau kelompok 

manusia akan melakukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

walaupun hanya sedikit. Pengentasan kemiskinan harus pula berarti peningkatan 

mutu hidup. Itu sebabnya hasil usaha besar seperti pembangunan masyarakat, 

tidak cukup diukur dengan satu dimensi materiil atau fisik semata (Sumawinata, 

2004: 178). Untuk mengatasi persoalan pengangguran, keterbelakangan dan 

keterpurukan yang menyebabkan sebuah desa menjadi tertinggal diperlukannya 

serangkaian kebijakan (Torado dan Smith, 2004: 269). Kebijakan tersebut  

dirancang guna mengoreksi kesalahan-kesalan agar suatu desa dapat mengalami 

kemajuan di tengah hiruk-pikuk dunia globalisasi.  

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 

001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah 

Tertinggal, yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten 

yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan 

daerah lain dalam skala nasional. Menurut Indeks Pembangunan Desa 2014  

bahwa yang dimaksud desa tertinggal adalah desa yang aspek kebutuhan dasar, 
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sarana dasar,  pelayanan umum dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 

belum terpenuhi. Oleh karena itu desa tertinggal dalam penelitian ini dapat 

dikatakan desa yang aspek kebutuhan dasar, sarana dasar,  pelayanan umum dan 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan belum terpenuhi sehingga  masih 

membutuhkan banyak perubahan dan perkembangan serta bimbingan dari pihak 

lain dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah desa tertinggal dibagi 

menjadi dua, yaitu desa di kawasan Timur Indonesia dan kawasan Barat 

Indonesia. Maksud dari pembagian ini adalah untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi antar wilayah. 

 

Jumlah desa tertinggal di Provinsi Lampung masih terbilang banyak, dimana 

hanya ada satu desa yang masuk dalam ketegori desa mandiri. Berikut 

ditampilkan tabel jumlah desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung 

berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2015. 

 

Tabel 1. Indeks Desa Membangun Provinsi Lampung Tahun 2015 

No. Status Desa Jumlah Desa Persentase 

1 Desa maju  1 0% 

2 Desa mandiri  57 2% 

3 Desa berkembang  912 38% 

4 Desa tertinggal 1.302 54% 

5 Desa sangat tertinggal  151 6% 

 

(Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi) 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa tertinggal yang ada di Provinsi 

Lampung mencapai 1.302 desa tertinggal. Berdasarkan hal tersebut maka 

Pemerintah Provinsi Lampung di bawah pimpinan Gubernur Ridho Ficardo 
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membuat suatu program unggulan di masa jabatannya, yaitu Program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai atau disebut dengan Gerbang Desa 

Saburai yang diresmikan sejak tahun 2015 di Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Program ini menuai banyak pujian diawal 

penyelenggaraannya, pada program ini pemerintah provinsi Lampung 

memberikan dana bantuan kepada 100 desa tertinggal sebesar 300 juta rupiah tiap 

desa, dana tersebut dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi desa, demi 

tercapainya desa yang makmur dan sejahtera.  

 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal di 

Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan wilayah Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan yang kurang berkembang, mulai dari 

segala fasilitas pendukung sampai pada sumber daya manusianya. Pada 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari bahwa masih banyak warga masyarakat 

yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga pemerintah harus bertekad 

mengentaskan kemiskinan tersebut. Mengentaskan kemiskianan antara lain bahwa 

tidak ada warga negara yang tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan 

primernya secara wajar (Siagian, 1999: 90). Akan tetapi perlu pula diperhatikan 

bahwa tidak cukup untuk melihat pengentasan kemiskinan semata-mata sebagai 

upaya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat 

materiil. Jika hanya terbatas pada hal itu saja, berarti yang dibicarakan hanya 

peningkatan taraf hidup orang per orang.  
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Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

menjadi salah satu dari 100 desa tertinggal yang menjadi penerima bantuan dari 

Program Gerbang Desa Saburai ini, program ini diharapkan dapat menjadi batu 

loncatan bagi Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan untuk melakukan pembangunan di desa agar mampu terlepas dari desa 

tertinggal. Hal demikian dapat terealisasi jika disiplin dan dapat efektif sejauh 

pola-pola ideal didukung oleh sentimen-sentimen yang kuat dan yang 

menimbulkan pengabdian kepada kewajiban-kewajiban seseorang (Peter M. Blau, 

2000: 126). 

“Well shall see that is only one of the ways of determining society’s 

objectivies. It is in fact an indirect approach : society's assessment of 

reality only emerges from individual preferences. an alternative approach 

would be to establish direct social ranking of possible situations rather 

than ones mediated by individual preference. Without going into futher 

detail...”. (Acocella,2000: 2) 

 

Pembangunan infrastruktur memang merupakan hal yang penting bagi 

pengentasan desa tertinggal, akan tetapi sumber daya manusia lebih penting di 

dahulukan agar dapat mengoperasionalkan segala sektor di Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Sumber daya manusia adalah 

ujung tombak pelayanan, sangat diandalkan untuk memenuhi standar mutu yang 

diinginkan. Upaya-upaya manusia itu bukan sesuatu yang statis, tetapi terus 

berkembang dan berubah, seirama dengan dinamika kehidupan manusia, yang 

berlangsung dalam kebersamaan sebagai suatu masyarakat (Tewu, dalam jurnal 

Peranan Sumberdaya Manusia dalam meningkatkan Aktivitas Kelompok Tani di 

Desa Tamber, 2015). Oleh karena itu salah satu situasi yang mendukung adalah 

seluruh peraturan pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada 

perlakuan yang sama. 
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Program ini dibuat sebagai implementasi atas otonomi daerah yang diberikan 

pusat kepada daerah di bawahnya. Berkenaan dengan mekanisme ini pemerintah 

nasional melimpahkan kewenangannya kepada  pemerintah daerah dan 

masyarakat lokal untuk menyelenggrakannya guna meningkatkan kemaslahatan 

hidup masyarakat (Jimung, 2005: 247). Desa diberikan kepercayaan untuk 

mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi 

hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Mekanisme pembangunan desa merupakan kombinasi yang sangat apik antara 

kegiatan partisipasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerinah di pihak lain. 

Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung adalah 

untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional (Adisasmita, 2006: 37). Hal 

tersebut sesuai dengan Undang-Undang Desa Pasal 78 ayat (1) Tahun 2014  

menerangkan bahwa:  

“Pembanguanan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.  

 

Bagi Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, 

Program Gerbang Desa Saburai sangat diharapkan dapat membawa Desa Gedung 

Harapan keluar dari ketertinggalan, akan tetapi kenyataan di lapangan berkata 

lain, program yang begitu baik jika tidak diimbangi oleh sumber daya manusia 
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yang baik pula akan menjadi bumerang bagi desa penerima. Program Gerbang 

Desa Saburai di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga saat ini belum 

membawa banyak perubahan seperti yang diharapkan banyak pihak. 

Pembangunan pada bidang sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan/gang dan 

bangunan penting lainnya belum terasa bagi seluruh warga desa. Desa Gedung 

Harapan memiliki balai desa yang digunakan sebagai pusat kegiatan warga desa 

dan kegiatan posyandu yang dibangun sebelum Program Gerbang Desa Saburai 

diluncurkan, akan tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan yang berarti bagi 

warga desa berkaitan dengan sarana dan prasarana.  

 

Ketahanan sosial pada Desa Gedung Harapan masih jauh dari kata layak, dimana 

dalam KEMENDES No. 2 Tahun 2016 bahwa yang masuk dalam kategori 

ketahanan sosial meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman. 

Pada Desa Gedung Harapan, modal sosial sudah mulai membaik dimana tetap 

diberlakukannya sistem gotong royong, ronda dan kegiatan olahraga. Akan tetapi 

pada bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan faktor yang paling 

penting dalam pengentasan desa tertinggal tidak ditemukan perubahan sama 

sekali. Hal itu disebabkan karena Desa Gedung Harapan merupakan desa yang 

tidak memiliki pusat pendidikan seperti SD, SMP, SMA sama sekali, selain itu 

untuk Desa Gedung Harapan tidak memiliki puskesmas, dimana puskesmas 

terdekat berapa pada desa sebelah, Desa Banjar Agung. 

 

Selain ketahanan sosial, ketahanan ekonomi Desa Gedung Harapan masih terpaku 

pada sektor pertanian tradisional. Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di 
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daerah yang tertinggal tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian (Syahza 

dan Suarman, dalam jurnal Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam 

Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, 2013). Kondisi ini 

disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan mencari nafkah dari 

sektor pertanian. Desa Gedung Harapan masih sangat minim, walaupun Desa 

Gedung Harapan memiliki beragam kegiatan ekonomi yang terdiri dari 

bermatapencaharian sebagai petani, berkebun, buruh ternak dan bangunan, akan 

tetapi tingkat kesejahteraan masih terbilang rendah. Desa Gedung Harapan juga 

tidak memiliki pasar permanen maupun minimarket, hanya tersedia beberapa 

warung kelontong milik warga desa. Akses disribusi/logistik-pun tidak ada, selain 

itu Desa Gedung Harapan juga tidak memiliki akses angkutan umum, dan jauh 

dari pusat pemerintahan baik itu Kantor Kecamatan apalagi Kantor Gubernur. 

 

Ketahanan yang lain yaitu dari segi fisik/ekologi. Secara fisik Desa Gedung 

Harapan hanya memiliki 1 jalan utama yang sudah beraspal, sedangkan untuk 

ruas-ruas jalan lain beserta gang-gang tidak beraspal, sehingga apabila musim 

penghujan tiba, jalanan tersebut sangat sulit untuk dilalui, baik itu untuk 

kendaraan roda dua, roda empat maupun pejalan kaki. Desa Gedung Harapan 

secara ekologi tidak memiliki permasalahan pada pencemaran air, tanah dan udara 

serta tidak terdapat sungai yang terkena limbah. Desa Gedung Harapan juga 

belum pernah terkena bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor, untuk 

itulah Desa Gedung Harapan tidak memiliki lembaga tanggap bencana maupun 

upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur 

evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).  
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Tingkat partisipasi warga desa terhadapt kegiatan-kegiatan desa juga masih 

terbilang rendah, hal ini disebabkan warga yang sibuk dengan kegiatan 

ekonominya seperti berkebun, bertani dan bekerja sebagai buruh ternak dan 

bangunan membuat warga sibuk dan tidak memiliki hari libur tetap dan 

menggunakan hari minggu sebagai hari istirahat. Sehingga apabila ada kegiatan 

kerjabakti atau gotong royong hanya sedikit warga yang berpartisipasi. Selain itu, 

minimnya kegiatan yang dibuat pemerintah desa untuk meningkatkan tingkat 

partisipasi warga desa juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat 

partisipasi warga desa. 

 

Berlatar belakang permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tingkat efektivitas dari Program Gerbang Desa Saburai dalam 

mengentaskan desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung, terutama pada Desa 

Gedung Haparan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, yang juga membahas tentang 

efektivitas dari program-program yang di buat oleh pemerintah pusat maupun 

daerah yang akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2. Penelitian terdahulu. 

 
No. Peneliti Tahun Jenis Judul Penelitian 

1. Ayu Tsanita 2016 Skripsi Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam 

Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perkotaan di Kota Bandar Lampung (Studi di 

Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat) 

2. Helian Aquino 2015 Thesis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) 

dalam Memberdayakan Masyarakat Pedesaan 

di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran Propinsi Lampung 

http://digilib.unila.ac.id/16515/
http://digilib.unila.ac.id/16515/
http://digilib.unila.ac.id/16515/
http://digilib.unila.ac.id/16515/
http://digilib.unila.ac.id/16515/
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3. Resti Agustina 2015 Skripsi Analisis Kinerja PNPM Mandiri Perdesaan 

dalam Pembangunan Desa(Studi pada Desa 

Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2014)” 

Sumber : Diolah Peneliti 

Peneliti pertama berfokus pada partisipasi masyarakat dalam menyukseskan 

Program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu PNPM mandiri perkotaan. 

Berbeda dari peneliti pertama, peneliti kedua berfokus kepada tingkat keefektivan 

dari Program PNPM-MP. Perbedaan antara peneliti kedua dengan penelitian ini 

adalah, peneliti kedua menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan uji statisitik non parametrik Parsial Kendall, sedangkan penelitian 

ini menggunakan tipe penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti 

ketiga lebih berfokus pada kinerja PNPM itu sendiri.  

 

Berdasarkan pemahaman dan referensi skripsi di atas maka penelitian ini akan 

berfokus pada efektivitas program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai 

Jurai tersebut dalam pengentasan desa tertinggal di Provinsi Lampung, tertutama 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas dari Program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai dalam Pengentasan Desa Tertinggal 

pada Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan proposal 

skripsi ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Gerakan Membangun 

Desa Sai Bumi Ruai Jurai dalam Pengentasan Desa Tertinggal pada Desa 

Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, 

dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan  

upaya pengentasan desa tertinggal  

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, agar mampu 

mengolah Bantuan dari Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai 

Jurai (SABURAI) ini untuk meningkatkan mutu desanya. 



 

 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai 

 

 

Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Saburai merupakan 

program yang telah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung ke 100 

desa yang tersebar dibeberapa kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyosialisasikan kepada 

desa yang mendapatkan bantuan dana Program Gerbang Desa Saburai 2016 

yang dikemas dalam diskusi tentang ketahanan ekonomi itu diadakan  Umitra 

dan anggota MPR/DPD RI Andi Surya, di Sekolah Global Surya, Bandar 

Lampung pada 26 Agustus 2016 yang dimuat dalam berita online 

(http://lampost.co/berita/gerbang-desa-lampung-untuk-entaskan-kemiskinan- 

diakses pada 13 Februari 2017 pukul 19:41 WIB) mengatakan dana bantuan 

Program Gerbang Desa Saburai untuk membangun infrastruktur desa, seperti 

pembangunan jalan, onderlagh, dan sumur bor, yang masing-masing desa 

menerima dana sebesar Rp. 300 juta. dan 7,5% dialokasikan guna biaya 

operasional (2,5%) dan biaya honor Tim Panitia Pelaksana (5%). Sisa dana 

Rp. 277 juta dialokasikan guna kegiatan fisik hingga finishing.  

http://lampost.co/berita/gerbang-desa-lampung-untuk-entaskan-kemiskinan-
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Pemerintah Provinsi Lampung berencana mengentaskan 100 desa tertinggal 

di Tahun 2016 melalui Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa 

Saburai. Asisten Bidang Kesra, Elya Muchtar menjelaskan bahwa 

berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD) terdapat 380 desa tertinggal yang 

akan menjadi lokasi Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung. Menurut 

Bayana selaku Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung dalam 

http://lampung.tribunnews.com/2016/03/10/pemprov-lampung-target-

entaskan-100-desa-tertinggal-di-tahun-2016 (Diakses pada 15 September 

2016 Pukul 12:39 WIB), di Tahun 2015 sudah ada 30 desa induk sebagai 

pilot project dengan total bantuan yang diberikan sebesar 100 juta per desa 

dengan leading sektor pada tahun 2015 berada pada Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejak tahun 2016 dialihkan kepada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) dan di tahun 2016 akan 

berlanjut 100 desa dengan 30 desa induk dan 70 desa tertinggal dengan total 

bantuan Rp. 300 juta per desa sebagaimana ditetapkan oleh SK Gubernur 

Lampung Nomor G/523/II.02/HK/2015. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Taufik 

Hidayat dalam http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-

lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html (Diakses pada 4 September 

2016 pukul 11:07)  memaparkan sebagai upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Lampung dan pencapaian visi Gubernur Lampung, 

"Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019". Pemerintah Provinsi Lampung 

meluncurkan program percepatan pembangunan berbasis perdesaan dengan 

slogan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa 

http://lampung.tribunnews.com/2016/03/10/pemprov-lampung-target-entaskan-100-desa-tertinggal-di-tahun-2016
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/10/pemprov-lampung-target-entaskan-100-desa-tertinggal-di-tahun-2016
http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html
http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html
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Saburai yang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan penanggulangan 

kemiskinan berbasis perdesaan, khususnya di desa tertinggal. 

Program Gerbang Desa Saburai ini untuk meningkatkan kerjasama dan peran 

aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan 

persatuan masyrakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. Sehinngga menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, 

Bayana dalam media online http://www.detiklampung.com/berita-4430-

pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html diakses pada 13 

Februari 2017 pukul 19:47 WIB) bahwa strategi yang dikembangkan dalam 

Gerbang Desa Saburai adalah dengan menggabungkan antara perencanaan 

pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan 

pemerintah daerah provinsi, dengan demikian Gerbang Desa Saburai 

diimplementasikan melalui sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Lampung.  

 
 

B. Tinjauan Desa 

 

 

Desa atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi 

permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah 

pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang 

dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa 

unit pemukiman kecil yang disebut kampong, dusun, banjar atau jorong. 

Menurut Bambang Utoyo dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Desa (Diakses 

http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html
http://www.detiklampung.com/berita-4430-pemprov-lampung-programkan-gerbang-desa-saburai.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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pada 4 September 2016 Pukul 12:30) “Desa merupakan tempat sebagian 

besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan 

menghasilkan bahan makanan”.  

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  Pasal 1 

angka 5 dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa definisi Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Konteks 

Desa, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,. dalam pasal 2 

ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 

memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

    a. Jumlah Penduduk. 

    b. Luas Wilayah. 

    c. Bagian Wilayah Kerja. 

    d. Perangkat. 
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Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian 

dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 

diubah statusnya menjadi kelurahan. 

 

Salain itu desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan 

dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 1969: 8 ). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada 

di daerah kabupaten. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki 

kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai 

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Berdasarkan klasifikasinya, desa dibedakan menjadi dua bagian besar, desa 

tertinggal dan desa mandiri : 

 

1. Desa Tertinggal 

Berdasarkan Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 

001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah 

Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah 
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kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang 

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Sedangkan menurut Indeks 

Pembangunan Desa 2014  bahwa yang dimaksud desa tertinggal adalah 

desa yang aspek kebutuhan dasar, sarana dasar,  pelayanan umum dan 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan belum terpenuhi. Pembangunan 

daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu 

daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial 

ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan 

komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal 

dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah 

tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal 

cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya 

meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya (Muhtar Dkk, 

dalam Jurnal Masyarakat Desa Tertinggal, 2011)  bahkan keamanan dan 

menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. 

Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah 

tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari 

pemerintah.  

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan program pembangunan daerah 

tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah 

yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta 

ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah 

lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara 

geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, 
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daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Di 

samping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi 

mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai 

akibat terjadinya konflik sosial maupun politik. Suatu daerah dikategorikan 

sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain: 

1. Geografis.  

Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau 

karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, 

kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor 

geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik 

transportasi maupun media komunikasi. 

 

2. Sumberdaya Alam. 

Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, 

daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan 

sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat 

dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam 

yang berlebihan. 

 

3. Sumberdaya Manusia.  

Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat 

pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta 

kelembagaan adat yang belum berkembang. 
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4. Prasarana dan Sarana.  

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, 

irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan 

masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk 

melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. 

 

5. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana.  

Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu 

seringnya suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti 

gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan 

terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi (Kurniati dan 

Efendi, 2012: 92) 

 

Selain kriteria di atas, menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal (PDT) suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal 

beradasarkan kriteria perekonomian masyarakat;  sumber daya manusia; 

sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan 

karakteristik daerah. 

Sesditjen PDT, Razali menyebutkan dalam situs resmi Direktorat Jendral 

Pembangunan Daerah Tertinggal, ada beberapa indikator dan sub indikator 

untuk menilai dan menetapkan suatu daerah masuk ke dalam kategori 

tertinggal. Kriteria ketertinggalan sebagaimana disebutkan diatas diukur 

berdasarkan indikator dan sub indikator seperti jumlah prasarana kesehatan, 

jumlah SD/SMP, persentase rumah tangga pengguna listrik, persentase 
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rumah tangga pengguna telepon, persentase rumah tangga pengguna air 

bersih, dan lain-lain.  

Berdasarkan indikator di atas, maka Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori desa 

tertinggal karena tingkat perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan 

karakteristik daerah yang masih rendah. 

 

 

2. Desa Berkembang 

 

Desa swakarya juga merupakan desa yang setingkat lebih maju dari desa 

tertinggal atau desa swadaya, di mana adat-istiadat masyarakat desa sedang 

mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang 

mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan 

pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai 

berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai 

meningkat dan diimbagi dengan bertambahnya prasarana desa. Adat yang 

merupakan tatanan hidup masyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan 

sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupa sosial. 

Desa sedang berkembang atau biasa disebut dengan desa Swakarsa adalah 

desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik 

yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa 

swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya 

terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan 
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swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata 

pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak 

mengerjakan sesuatu secara gotong royong. 

Desa berkembang adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih 

maju, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Adat-istiadat masyarakatnya sedang mengalami prubahan (transisi). 

2. Pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat desa dan 

mengakibatkan perubahan cara berpikir. 

3. Mata pencarian penduduknya mulai beraneka ragam, tidak hanya pada 

sektor agraris. 

4. Lapangan kerja bertambah dan produktivitas meningkat diimbangi 

dengan makin bertambahnya prasarana desa. 

5. Swadaya masyarakat dengan cara gotong royong telah efektif. Mulai 

tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun 

desanya. 

6. Roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dalam tugas maupun 

fungsinya. 

7. Masyarakat desa telah mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil 

kerjanya sendiri. 

8. Bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulasi saja. 

9. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 

10. Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi 

11. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat 

perekonomian. 
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12. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan 

prasarana lain. 

13. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. 

 

 

Norma-norma desa berkembang meliputi 

1. Mata pencaharian penduduk di sektor sudah mulai bergerak di bidang 

kerajina dan industri kecil, seperti pengolahan hasil pengawetan bahan 

makanan. 

2. Out put desa merupakan jumlah dari keseluruhan produksi desa yang 

dinyatakan dalam nilai rupiahdi bidang pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan, kerajinan, perdagangan pada tingkat sedang. 

3. Adat istiadat dan kepercayaa penduduk berada pada tingkat transisi. 

Desa berkembang juga mulai mampu menyelenggarakan rumahnya 

tangganya sendiri, administrasi cukup baik, dan LKMD mulai berfungsi 

menggerakkan peran serta, masyarakat dalam pembangunan. 

 

3. Desa Mandiri 

 

 

Desa mandiri mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk 

maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan 

desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Istilah lain desa mandiri bertumpu 

pada trisakti desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti desa dapat 

dicapai maka desa itu disebut sebagai desa berdikari. Karsa, karya, sembada 
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desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga 

daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin 

kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang 

kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi 

terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa. 

Tiga daya tersebut selaras dengan konsep yang disampaikan Prof. Ahmad 

Erani Yustika selaku Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (PPMD) Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) pada beberapa kesempatan, bahwa membangun desa dalam konteks 

UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk 

mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang 

ekonomi, sosial dan kebudayaan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah 

“Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa, dan Jaring Wira Desa”. 

Lumbung Ekonomi Desa tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan 

finansial terhadap rakyat miskin, tetapi juga mendorong usaha ekonomi desa 

dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, 

distribusi, dan pasar (access to finance, access to production, access to 

distribution and access to market) bagi rakyat desa dalam pengelolaan 

kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut.  

Pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu melahirkan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi 

yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang 
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tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di 

desa. Pertumbuhan ekonomi dari bawah bertumpu pada 2 hal pokok yakni 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk 

memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama 

dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang 

tidak terpakai hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli yaitu : 

“Improved access to reliable and affordable transport and 

communication infrastructure and services is necessary for the growth 

of the rural economy. High transport and communication costs (and 

indirectly other costs such as high level of product losses due to the 

unreliability of transport services) are key factors affecting returns to 

agriculture and other economic activity in rural areas.” (Solomon 

Island Goverment, 2007: 35) 
  

Peningkatan akses untuk menjadi lebih handal dan terjangkau pada bidang 

transportasi dan komunikasi infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk 

pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tingginya biaya transportasi dan biaya 

komunikasi (serta biaya tidak langsung lainnya seperti tingkat tingginya 

kerugian produk karena jasa transportasi tidak dapat diandalkan ) merupakan 

faktor kunci yang mempengaruhi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi 

lainnya di daerah pedesaan. Untuk itu untuk mengentaskan desa tertinggal 

menurut Abana (2007:58) diperlukan peningkatan akses pada bidang 

transportasi dan komunikasi serta layanan sektor lainnya. Sehingga tidak 

hanya terfokus pada peningkatan agrikultural semata, seperti yang 

dikemukakan oleh Dawkins dalam  bukunya yang berjudul Regional 

Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works : 

 

“According to the interregional convergence hypothesis, interregional 

trade and regional investment should eventually lead to the 
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equalization of wages across regions and the equalization of per 

capita incomes across regions with equal labor participation rates, 

skill levels, and investment levels The first two sets of theories 

examined in this section can be defined in terms of their stance on the 

interregional convergence hypothesis discussed above.” ( Dawkins, 

2003: 137) 

 

Antar perdagangan dan investasi daerah harus diakhiri dengan mengarah pada 

pemerataan upah di daerah dan pemerataan pendapatan per kapita di daerah 

dengan tingkat partisipasi tenaga kerja yang sama, tingkat keterampilan, dan 

tingkat investasinya.  Selain itu penekanan harus ditempatkan pada 

pengembangan koperasi, organisasi petani, asosiasi bisnis, organisasi ilmiah 

secara eksplisit mendukung kebutuhan produsen pertanian skala kecil, dan 

pengusaha untuk menangkap dan menambah nilai on-farm, pasca panen dan 

off - farm pada desa   ( ECOSOC, 2008: 136). 

Mengingat pasar tidak dapat membentuk bahkan menstimulasi kesempatan 

dan pelaku dalam keadaan ketidakseimbangan modal, informasi, dan akses 

lain yang dimiliki para pelaku, maka diperlukan campur tangan pemerintah 

dalam bentuk fasilitasi dan regulasi. Kurang adanya intervensi yang pantas 

dari pemerintah dalam daya ekonomi bawah ini telah menyebabkan 

permasalahan antara lain kegagalan pasar, terjadinya monopoli, misalokasi 

sumberdaya, dan adanya sumberdaya yang tidak terpakai. Pemberian 

kesempatan yang seluas-luasnya tidak cukup hanya melalui treatment 

membuka akses permodalan, akan tetapi juga akses produksi, akses distribusi 

dan akses pasar. Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui 

pemberian kredit yang terjangkau dan fleksibel, akses produksi 

dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang 
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berbasis sumberdaya lokal, dan akses pasar dikembangkan melalui regulasi 

dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang 

optimum dari perekonomian di perdesaan. 

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan 

berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis 

produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah 

berkembang seperti kerajian, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, 

industri kecil, makanan olahan sehat, adalah sektor ekonomi strategis yang 

harusnya digarap desa dan kerjasama desa. Lumbung Ekonomi Desa juga 

harus mengembangkan sektor usaha dan produksi rakyat yang 

mendeskripsikan kepemilikan kolektif lebih konkrit. Pilihan-pilihan usaha 

berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan masyarakat desa 

misalnya listrik desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha 

bersama melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), lembaga simpan pinjam 

juga merupakan prioritas kegiatan dalam rangka pengembangan Lumbung 

Ekonomi Desa.  

Lingkar Budaya Desa mengangkat kembali nilai-nilai kolektif desa dan 

budaya bangsa mengenai musyawarah mufakat dan gotong royong serta nilai-

nilai manusia (desa) Indonesia yang tekun, bekerja keras, sederhana, serta 

punya daya tahan. Selain itu menurut Lendy W. Wibowo dalam 

https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-

mandiri/ (Diakses pada 4 September 2016 Pukul 12:03) lingkar budaya desa 

bertumpu pada bentuk dan pola komunalisme, kearifan lokal, keswadayaan 

https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/
https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/
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sosial, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, serta ketahanan dan 

kedaulatan lokal, hal ini mencerminkan kolektivitas masyarakat di desa.   

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri 

menurut Nano Sudarno dalam artikelnya yang berjudul “Menuju Desa 

Mandiri” adalah : potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, 

potensi pembeli (pasar) serta kelembagaan dan budaya lokalnya. Konsep desa 

mandiri adalah pola pengembangan pedesaan  berbasis konsep terintegrasi 

mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan 

hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting 

system). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri adalah 

pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa; 

pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa; 

pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa; 

serta pengembangan jejaring dan kemitraan. 

 

Desa yang akan menuju desa mandiri menurut Nano Sudarno dalam 

http://nanosudarno.blogspot.co.id/2013/12/menuju-desa-mandiri.html# 

(Diakses pada 9 September 2016 Pukul 20:00 WIB) harus melihat beberapa 

hal di bawah ini : 

 Mempunyai potensi sumber daya alam, 

 Mempunyai potensi sumber daya manusia, 

 Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar, 

 Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi 

desa, 

 Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat 

dijual keluar desa, 

 Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam 

mengoptimalkan potensi desa, 

 Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata, 

http://nanosudarno.blogspot.co.id/2013/12/menuju-desa-mandiri.html


27 

 

 Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial 

ekonomi, 

 Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan, 

 Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki 

peranan besar dalam masyarakat, dan 

 Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. 

 

Manfaat dari desa yang telah mandiri menurut Wibowo dalam 

https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-

mandiri/ (diakses pada 4 September 2016 Pukul 12:03) adalah : 

berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya kegiatan 

usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya 

kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta 

menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota. 

Alangkah Indahnya apabila di negara Republik Indonesia ini desa-desanya 

dapat mandiri, tentunya negara Indonesia akan semakin maju dan kuat, 

masyarakatnya sejahtera serta sumberdaya alamnya dapat terjaga dengan 

bijaksana.  

 

 

C. Tinjauan Efektivitas 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, 

pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah 

keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya 

menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan 

dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara 

https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/
https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/
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keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan 

efisiensi lebih melihat pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu 

dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 1999: 24). 

 

1. Konsep Efektivitas 

 

Efektivitas dapat dikatakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh 

sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat 

menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi 

khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat 

disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, 

walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata 

efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya 

dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. 

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan 

tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan Partisipasi publik dapat terjadi bila 

adanya demokrasi. Selama ini, partisipasi publik sulit teralisir karena 

pemerintah daerah seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan 

pembangunan industri dan pelobi-pelobi bisnis (Agustino, 2006: 220).   
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Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal 

yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau 

efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah 

bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. 

Sehingga efektifitas dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan dari 

segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi pula efektivitasnya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan 

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukan 

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang 

dicapai. 

 

 

2. Tingkatan Efektivitas 

 

 

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang dikemukakan oleh 

David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely dalam http://al-

bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html (Diakses 

pada 15 Desember 2016 Pukul 20;15 WIB) antara lain : 

 

a. Efektivitas Individu  

http://al-bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html
http://al-bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html
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Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang 

menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi; 

 

b. Efektivitas kelompok 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja 

sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah 

kontribusi dari semua anggota kelompoknya; 

 

c. Efektivitas Organisasi 

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 

Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya 

yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap 

bagiannya. 

 

 

3. Aspek-aspek Efektivitas 

 

 

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif 

dan operasional. Oleh karena itu pada dasarnya efektivitas adalah tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. 

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 

seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat 

diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai 

dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan 

waktu, tenaga dan yang lain. 
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“What is required in community development and community 

economic development is a plan that builds on the organization and 

partnerships within the community and that addresses the social, 

cultural, and environmental needs of the community as well as the 

economic ones. Although it is not discussed in this paper, this 

approach would be akin to the province’s Strategic Social Plan that 

calls for a holistic bottom-up approach that promises to integrate 

social and economic as well as environmental concerns as a means to 

integrate social and economic development in the province.” ( Blake, 

2003: 211). 

 

Apa yang diperlukan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan 

ekonomi masyarakat adalah rencana yang dibangun di atas organisasi dan 

kemitraan dalam masyarakat dan yang membahas kebutuhan sosial , budaya , 

dan lingkungan masyarakat serta ekonomi. Setelah pembangunan rencana di 

atas organisasi dan kemitraan dibuat, baru dapat dikatakan efektif jika tidak 

hanya memandang satu sektor kehidupan saja. 

 

Muasaroh (2010) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat 

dari aspek-aspek antara lain : 

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif apabila 

melaksanakan tugas atau fungsinya. 

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau 

program disini adalah rencara suatu rencana kegiatan yang terprogram, 

jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program 

dapat dikatakan efektif. 

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat 

dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam 

rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. 
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4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program dapat dikatakan efektif 

dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat 

dicapai. 

  

Selain pencapaian tujuan, efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang 

pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu. 

Apabila peneliti analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang 

diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut. Efektivitas berkaitan 

dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target 

yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran. Sedangkan masalah penggunaan masukan 

kurang menjadi perhatian utama. 

 

 

D. Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 

 

 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa memberikan 

peluang kepada desa maupun masyarakatnya untuk bisa menjadi subjek dari 

pembangunan. Dengan semakin diperkuatnya peran masyarakat di dalam UU 

Desa maka Pemerintahan Desa juga dituntut untuk dapat meningkatkan 

pelayanan publik bagi warga masyarakatnya, lebih terbuka serta 

bertanggungjawab. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

perlu mempertegas komitmennya dalam mempersiapkan dan menjalankan 

UU Desa yang diterapkan di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
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monitoring, evaluasi kebijakan, pendampingan dan program pembangunan 

berbasis desa. 

 

Dalam rapat koordinasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 

(SIPD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, 

Kementerian PPN/ Bappenas pada hari Rabu, 6 Mei 2015, dipaparkan 

mengenai hasil-hasil Indeks Pembangunan Desa atau IPD. IPD merupakan 

bagian dari rencana pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 

(SIPD) dan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu berdasarkan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 86, yang salah satu ayatnya 

menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan 

sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan". Indeks 

Pembangunan Desa (IPD) dibangun berdasarkan data sensus Potensi Desa 

(Podes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Pendataan Podes terakhir dilakukan 

pada bulan April 2014 yang mendata seluruh wilayah administrasi hingga 

mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Nantinya diharapkan Podes 

dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahunan sebagai data dasar IPD. 

 

Pada penelitian ini, Indeks Pembangunan Desa 2014 digunakan sebagai alat 

ukur keberhasilan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Indeks 

Pembangunan Desa 2014  bahwa yang dimaksud desa tertinggal adalah desa 

yang aspek kebutuhan dasar, sarana dasar,  pelayanan umum dan 

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan belum terpenuhi. 
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Untuk itu terdapat 5 dimensi yang tertuang dalam IPD semaksimal mungkin 

dapat sejalan dengan semua dimensi yang harus tersedia dalam pemenuhan 

Standar Pemenuhan Minimum Desa (SPM Desa) untuk pemenuhan desa 

sebagaimana tertuang dalam Udang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. 

IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan 

atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya “Desa”. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan menggunakan 

Indeks Pembangunan Desa tahun 2014 sebagai alat ukur dalam menentukan 

tingkat efektivitas Program Gerbang Desa Saburai. 

 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) memiliki 5 dimensi dalam menentukan 

tingkatan desa yaitu : 

 

1. Pelayanan Dasar. 

Pelayanan dasar dalam hal ini mewaliki aspek pelayanan dasar untuk 

mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan 

kesehatan. 

2. Kondisi Infrastruktur 

Kondisi infratruktur mewakili kebutuhan dasar, sarana, prasarana,  

pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam secara 

berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksebilitas/transparansi. 

 

3. Aksesibilitas/transparansi 

Pada dimensi aksesibilitas/transportasi dipisahkan sebagai dimensi 

tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana 
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dan prasarana transportasi mimiliki kekhususan dan prioritas 

pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam 

desa. 

4. Pelayanan Umum 

Pelayanan umum merupakan pemenuhan kebutuhan palayanan atas, 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat 

demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya.  

5. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pada dimensi ini mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupkan 

bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara 

pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah pemerintah.  

 

Indeks Pembangunan Desa diatas yang menjadi ukuran desa dapat dikatakan 

desa yang mandiri jika dilihat dari 5 dimensi tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, maka diharapkan Program Gerbang Desa Saburai dapat 

mengentaskan desa tertinggal menjadi lebih baik. 

 

 

E. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam wilayah yang ada di suatu 

negara, baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang ditandai oleh 

pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Untuk mengatasi segala 

pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan yang menyebabkan sebuah 

desa menjadi tertinggal diperlukannya serangkaian kebijakan. Kebijakan 

tersebut  dirancang guna mengoreksi kesalahan-kesalan agar suatu desa dapat 
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mengalami kemajuan ditengah hiruk-pikuk dunia globalisasi. Tak terkecuali 

Provinsi Lampung yang masih banyak memiliki jumlah desa tertinggal 

berupaya semaksimal mungkin untuk mengentaskannya. 

 

Program unggulan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Lampung yaitu 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai ditujukan sebagai langkah 

untuk mewujudkan Visi dari Gubernur Ridho Ficardo yaitu "Lampung Maju 

dan Sejahtera Tahun 2019".  Program ini yang memberikan kewenangan 

kepada desa-desa tertinggal untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 

desa sendiri dengan diberikannya bantuan sebesar 300 juta per desa, dana ini 

dimaksudkan sebagai alat untuk membawa desa tersebut menjadi lebih baik 

lagi.  

 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, 

merupakan salah satu dari banyak desa tertinggal di Provinsi Lampung, 

ditandai oleh banyaknya pengangguran dan kondisi wilayah yang kurang 

strategis. Adanya program Gerbang Desa Saburai yang memberikan dana 

bantuan kepada tiap desa penerima ini menjadi titik terang bagi Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Proses 

pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintah yang 

dipadukam dengan partisipatif masyarakat. Perpaduan tersebut sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan. (Thomas, dalam jurnal Pengelolaan 

Alokasi Dana dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang 

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, 2013). 
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Program Gerbang Desa Saburai yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi 

Lampung ini diharapkan akan memperbaiki dan meningkatkan segala aspek di 

desa, baik dari aspek fisik dan non fisik. Untuk melihat tingkat keefektivan dari 

Program Gerbang Desa Saburai ini maka pada penelitian ini, peneliti akan 

memperhatikan keefektivan dari program Gerbang Desa Saburai dalam 

mengentaskan desa tertinggal dengan berdasarkan 5 dimensi Indeks 

Pembangunan Desa tahun 2014 yaitu  

 

a. Pelayanan Dasar 

b. Kondisi Infrastruktur 

c. Aksesibilitas/transportasi 

d. Pelayanan Umum 

e. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Apabila dari kelima dimensi Indeks Pembangunan Desa tersebut telah 

terpenuhi baik yang berkenaan degan bidang fisik dan non fisik, maka Program 

Gerbang Desa Saburai dapat dikatakan efektif dalam mengentaskan desa 

tertinggal di Provinsi Lampung. Begitu pula sebaliknya, apabila kelima 

dimensi Indeks Pembangunan Desa di atas tidak dapat dipenuhi maka, Program 

Gerbang Desa Saburai belum dapat dikatakan efektif dalam mengentaskan desa 

tertinggal di Provinsi Lampung, terutama pada Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Kerangka Pikir penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN 

MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUAI JURAI 

DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL 

(Pemberian dana bantuan sebesar 300juta tiap desa) 

Desa Tertinggal 

(Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan) 

EFEKTIF 

5 dimensi Indeks Pembangunan Desa terdiri dari:  

a. Pelayanan Dasar 

b. Kondisi Infrastruktur 

c. Aksesibilitas/transportasi 

d. Pelayanan Umum 

e. Penyelenggaraan Pemerintahan 

 

TIDAK 

EFEKTIF 



  

 

  
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta 

informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis 

lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi 

meliputi analisis. penyampaian data dan informasi serta  digambarkan dalam 

bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa keefektivan 

Program yang dicanangkan oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo yaitu 

Program Gerbang Desa Saburai yang dimaksudkan untuk memberikan dana 

bantuan kepada 100 desa tertinggal di Provinsi Lampung, salah satunya Desa 

Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, namun 

dalam melihat objek tersebut tidak selalu cukup didapat dengan melihat 

sesuatu yang nyata, akan tetapi perlu melihat sesuatu yang bersifat 

tersembunyi dan harus menemukan lebih jauh sesuatu yang nyata tersebut 

(Sugiyono, 2015: 45). 

 

Setiap penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat dari 

masalah. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap 
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“masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Pertama adalah 

masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal hingga akhir 

penelitian sama. Kedua masalah yang dibawa peneliti sejak memasuki 

penelitian, mengalami perkembangan sehingga memperluas atau 

memperdalam masalah yang telah disiapkan. Ketiga masalah yang dibawa 

peneliti setelah memasuki lapangan mengalami perubahan total, sehingga 

harus menggati masalah (Sugiyono, 2015: 30). Oleh karena itu peneliti 

kualitatif harus mampu menyesuaikan dengan karakter masalah yang ada. 

 

Sugiyono (2015:1) mendefinisikan penelitian kualitatif ini sebagai metode 

yang muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu 

realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang 

sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. 

Menurutnya pendekatan ini  diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal  ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau  hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagian dari suatu keutuhan. 

 

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan bahwa pandekatan kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-

kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari  transkripsi wawancara, catatan 

lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dll (Beni Kurniawan, 2012: 23). 
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Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah bahwa  

dalam penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang 

dapat dikuantifikasikan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat 

mengungkapkan  nilai-nilai tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih 

peka terhadap  informasi yang bersifat kualitatif deskiriptif dengan secara 

relatif berusaha  mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.  

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam 

lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan 

aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas  diteliti semua. 

Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang 

dinamakan fokus penelitian. fokus juga dapat di artikan sebagai domian 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Menurut 

Sugiyono (2015:34) pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif 

lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan, 

selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. suatu masalah di 

katakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian 

akan semakin menimbulkan masalah baru. Penelitian ini akan berokus pada 

penggunaan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 sebagai alat ukur dalam 

menentukan tingkat efektivitas Program Gerbang Desa Saburai.  

 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) memiliki 5 dimensi dalam menentukan 

tingkatan desa baik dari bidang fisik maupun non fisik yaitu : 
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1. Pelayanan Dasar. 

 

Pelayanan dasar dalam hal ini mewaliki aspek pelayanan dasar untuk 

mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan 

kesehatan. Indikator yang termasuk sebagai komponen penyusunan 

meliputi dari segi fisik ketersediaan dan akses terhadap fasilitas 

pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SMA; serta ketersediaan dan akses 

terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, 

puskesmas/pustu, tempat praktek dokter dll. Dari segi non fisik berupa 

keterlibatan warga desa dalam pemenuhan dimensi pendidikan dan 

kesehatan. 

 

2. Kondisi Infrastruktur 

 

Kondisi infrastruktur mewakili kebutuhan dasar, sarana, prasarana,  

pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam secara 

berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. 

Indikator penyusunnya dari segi fisik mencakup ketersediaan infrastruktur 

ekonomi seperti kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko 

kelontong, pasar, restoran, penginapan dll. Perlu adanya ketersediaan 

infrastruktur energi seperti : listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar 

untuk memasak. Selain itu purlu adanya ketersediaan infrastruktur air 

bersih, komunikasi, internet dan jasa pengiriman barang. Sedangkan dari 

segi non fisik berupa partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

kebutuhan desa dari dimensi infrastruktur. 
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3. Aksesibilitas/transportasi 

 

Pada dimensi aksesibilitas/transportasi dipisahkan sebagai dimensi 

tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana 

dan prasarana transportasi mimiliki kekhususan dan prioritas 

pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam 

desa. Indikator penyusun segi fisik pada aksesibilitas/transparansi meliputi 

ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti : lalu lintas dan 

kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan 

umum. Dari segi non fisik berupa keterlibatan dan peran aktif warga desa 

dalam pemenuhan dimensi aksesibilitas/transportasi dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian 

pembangunan. 

 

4. Pelayanan Umum 

 

Pelayanan umum merupakan pemenuhan kebutuhan palayanan atas, 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat 

demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan indikator pendukung sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pelayanan administrasi secara secara cepat, tepat dan 

transparan; 

2. Pengadaan papan informasi. 

3. Penyelesaian renovasi balai desa; 
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4. Pembangunan Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LPMD); 

5. Pemeliharaan gedung kantor desa (kebersihan, pengecatan dan rehab 

kecil). 

 

Selain itu pelayanan umum merupakan pemenuhan pelayanan atas dasar 

kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya. Indikator 

penyusun dalam dimensi pelayanan umum kali ini mencakup penanganan 

kesehatan masyarakat seperti penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan 

penanganan gizi buruk; serta ketersedian fasilitas olahraga seperti adanya 

lapangan olahraga dan kelompok kegiatan olahraga. 

Dari segi non fisik berupa keterlibatan dan peran aktif warga desa dalam 

pelasanaan dimensi pelananan umum ini,baik itu partisipasi dalam 

peningkatan minat warga untuk berolahraga, memelihara kesehatan dan 

penangan gizi buruk terutama di desa mereka sendiri. 

 

5. Penyelenggaraan Pemerintahan 

 

Pada dimensi ini mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupkan 

bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara 

pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah pemerintah. Indikator 

penyusun baik dari segi fisik maupun non fisik dimensi pelayanan 

pemerintahan meliputi kemandirian seperti kelengkapan pemerintahan 
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desa, otonomi desa dan asset/kekayaan desa serta kualitas sumber daya 

manusia seperti; kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.  

 

Kelima dimensi di atas akan digunakan untuk mengukur tingkat keefektivan 

dari Program Gerbang Desa Saburai dalam pengentasan desa tertinggal pada 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

baik dari segi fisik dan non fisik desa. 

 

. 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi Penelitian dalam penelitian tentang Efektivitas Program Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai ini dilakukan pada Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini 

dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan diberikan predikat oleh 

Gubernur Lampung sebagai Desa percontohan Pembangunan desa tertinggal 

karena prestasi pesatnya dalam upaya program pengentasan desa tertinggal 

serta menjadi lokasi peletakkan batu pertama sebagai bentuk peluncuran 

perdana Program Gerbang Desa Saburai. Desa Gedung Harapan menjadi 

penerima bantuan dari Program Gerbang Desa Saburai selama hampir tiga 

periode, akan tetapi menurut hasil pra-riset peneliti bahwa Desa Gedung 

Harapan masih jauh dari status desa mandiri. Untuk itu diharapkan dalam dua 

periode ini terdapat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Bahkan tidak 

semua desa tertinggal di Provinsi Lampung dapat mendapatkan dana dari 

program Gerbang Desa Saburai ini lebih dari satu periode. Untuk itulah 
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penulis ingin mengetahui apakah Program Gerbang Desa Saburai ini dapat 

dikatakan efektif dalam mengentaskan desa tertinggal terutama Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

D. Jenis Data 

 

 

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, atau sesuatu yang 

dianggap. Data sebagai sesuatu yang dianggap menunjukkan sesuatu yang 

masih harus dibuktikan kebenarannya (hipotesis), dan dapat juga sebagai 

sesuatu yang belum terjadi (forcasting).  

 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh peneliti 

langsung melalui objeknya ( Firdaus, 2012: 28 ). Data yang telah 

diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam 

penelitian kepada informan-informan yang telah ditentukan. Data 

diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara 

lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang 

diberikan informan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi berupa publikasi. Data yang diperoleh dengan berdasarkan 

pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, 

serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer 

penelitian. Data diperoleh peneliti dengan menggumpulkan berbagai 

buku-buku/literatur penunjang, hasil-hasil rapat, SK Gubernur, 

Undang-undang serta Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan 

pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai ini, serta mempelajari 

dan melakukan olah data Program Gerbang Desa Saburai. 

 

 

E. Informan 

 

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, 

digunakan teknik  purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan/maksud tertentu. Berdasarkan informan yang 

mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar 

diperoleh informasi berhubungan dengan keefektifan dari Program Gerbang 

Desa Saburai dalam mengentaskan ketertinggalan Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 
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Berikut akan disajikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bp. M. Ilhamuddin selaku Staff Sub. Bidang Bidang Pengembangan 

Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung 

2. Ibu Selfi Saputri selaku Kepala Desa PLH/Sekretaris Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bp. Yasrizal selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Bp. Sahrudin selaku Kepala dusun I Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Bp. Mattahir selaku Kepala dusun II Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

6. Bp. Suwarji selaku Pendamping Desa Gedung Harapan Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Pemilihan informan-informan di atas dipilih peneliti dengan pertimbangan 

berdasarkan kekuatan, posisi dan peran pentingnya dalam pelaksanaan 

program Gerbang Desa Saburai dalam mengentaskan ketertinggalan pada 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang 

penting demi keberhasilan dalam sebuah penelitian. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang 
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digunakan. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga 

dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, 

tes, dokumentasi dan sebagainya. 

 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis 

sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data 

diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber 

tidak langsung (data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik 

atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu 

cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, 

wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Teknik atau cara 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Wawancara 

 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan percakapan antara dua orang untuk memperoleh 

keterangan yang sesuai dengan penelitian dan dipusatkan pada isi yang 

dititikberatkan pada tujuan deskriptif, prediksi dan penjelasan sistematik 

(Kurniawan, 2012: 20). Pedoman wawancara berisi tentang uraian 

penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar 

proses wawancara dapat berjalan dengan baik (Riduwan, 2004: 74). 
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Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. 

Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadikan 

wawancara terasa canggung untuk mewawancara dan respondenpun 

enggan untuk menjawab pertanyaan.  

  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak membatasi responden dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan 

Program Gerbang Desa Saburai ini. Teknik ini diharapkan dapat 

memperoleh informasi seluas-luasnya tanpa ada yang disembunyikan. 

 

2. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan merupakan tahap yang penting atau memiliki urgensi 

dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang menjadi 

pendukung penelitian, kemudian juga diperlukan sebagai cara untuk 

mengetahui sejauh apa kajian yang berhubungan dengan penelitian telah 

berkembang  sejauh apa kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah 

disusun dan dibuat. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan 

merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan 

informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan 

dimanfaatkan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti 

mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, 

referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-

laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan surat kabar. 
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Sehingga peneliti akan memperoleh informasi dari sumber yang tepat 

dalam waktu yang singkat. 

 

Dalam penelitian ini teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari 

data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa 

buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian dan 

juga bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan Program 

Gerbang Desa Saburai dalam pengentasan desa tertinggal di Provinsi 

Lampung, terutama Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian. 

 

 

3. Observasi 

 

 

Observasi merupaka teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti 

turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.Observasi 

yang paling efektif  adalah melengkapinya dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik observasi terus 

terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti akan 

melakukan penelitian. Selain itu, peneliti dalam suatu saat juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau ada 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 
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Kemungkinan kalau dilakukakan dengan terus terang, maka peneliti tidak 

akan diizinkan untuk melakukan observasi. 

Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengamati segala kegiatan-kegiatan 

yang berkaiatan dengan penggunaan dana Gerbang Desa Saburai pada 

Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung dan pengimplementasiannya 

di lapangan. 

 

4. Dokumentasi 

 

 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi 

dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. 

Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah 

dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil 

rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian (Kartiko, 

2009: 73). Sedangkan Menurut Moleong (2012: 216-217) Dokumen 

merupakan setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.  

 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, sumber website, undang-undang serta peraturan-
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peraturan lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang dapat 

membantu peneliti mengumpulkan informasi untuk mengetahui 

keefektivan Program Gerbang Desa Saburai dalam mengentasakan desa 

tertinggal. 

 

 

G. Teknik Pengelolaan Data 

 

 

Setelah data terkumpul maka tahapan yang selanjutnya adalah mengolah data.  

Dalam teknik pengelolaan data penelitian ini menggunakan beberapa tahapan 

yaitu: 

 

1. Editing data, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah 

terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, 

kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. Proses editing 

dimulai dengan memberikan identitas pada instrumen penelitian yang 

telah terjawab. Kemudian, memeriksa satu per satu lembaran instrumen 

pengumpulan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang 

tersedia. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan yang berupa data 

mentah yang berkaitan dengan efektivitas Program Gerbang Desa 

Saburai dalam pengentasan desa tertinggal terutama pada Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 
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2. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data 

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.  

3. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data. Adapun proses interpretasi atas hasil 

penelitian dalam skripsi ini berupa menghubungkan hasil  dari 

wawancara terhadap informan dengan tinjauan pustaka. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, mengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan dan sebagainya (Moleong, 2012: 247).  

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Pada tahapan ini peneliti menggunakan beberapa tahap dalam 

menganalisis data yaitu : 

 

1. Reduksi data ( Data Reduction) 

Reduksi data menurut Sugiyono (2015: 92) berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Pada tahapan ini peneliti akan memilih dan memilah data yang 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

2. Penyajian data ( Data Display) 
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Setelah data melalui proses reduksi, selanjutnya adalah tahap penyajian. 

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan 

agar mempermudah peneliti untuk memasuki tahap selanjutnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015: 95) dimana dalam 

mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. 

 

3. Verifikasi data (Conclusion Drawing) 

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data, dimana pada tahap ini data yang 

telah disusun selanjutnya akan melalui proses penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Menurut Sugiyono (2015: 99) kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih beresifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan mbukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitiatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal.  

 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 

 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 
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waktu (Sugiyono, 2015: 125). Berdasarkan dari berbagai model triangulasi 

yang ada, peneliti akan menggunakan model triangulasi sumber. 

 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu 

masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan keadaan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, orang pemerintahan; (3) membandingakn hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2012: 330-331).  

 

Pada penlitian ini peneliti melakukan proses keabsahan data dengan 

memperoleh data deri beberapa sumber yang berbeda berkaitan dengan 

Program Gerbang Desa Saburai yang mengentaskan Desa Gedung Harapan 

Kecamatan Jatiagung Kecamatan Lampung Selatan sebagai salah satu desa 

tertinggal di Provinsi Lampung. 



  

 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DESA 

 

 

 

A. Sejarah Desa Gedung Harapan  

 

 

Pada mulanya Desa Gedung Harapan merupakan salah satu umbulan yang 

terpisah-pisah yang bernama Kampung Susukan yang dikepalai oleh Bp. 

Muktar. Di bawah naungan wilayah Kedaton dan belum berbentuk wilayah 

desa. Seiring kemajuan zaman dan pertambahan penduduk yang sangat pesat 

maka timbul sebuah gagasan dari para tokoh masyarakat, agama dan pemuka 

adat, melalui musyawarah yang dihadiri para tokoh masyarakat, agama dan 

pemuka adat, terbentuklah sebuah desa yang diberinama Desa Gedung 

Harapan yang dipimpin oleh Marso RM awal mulanya dibawah naungan 

wilayah Kecamatan Tanjung Bintang di masa pemerintahan Edi Surahman 

masuk dalam wilayah Kecamatan Jatiagung. Berikut disajikan tabel sejarah 

kepemimpinan Desa Gedung Harapan : 

 

Tabel 3. Sejarah kepemimpinan Desa Gedung Harapan :    

No. Kepala Desa Masa Jabatan 

1. Muktar Tahun 1960-1973 (Kampung Susukan) 

2. Marso RM Tahun 1937-1990 

3. Muhammad Lias Tahun 1990-2003 

4. Edi Surahman Tahun 2003-2015 

5. Muksin Alatas Tahun 2015 

6. Rahmansyah Tanggal 10 Juli 2015 - sekarang 

 Sumber : Profil Desa Gedung Harapan 2016 
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Berdasarkan terbentuknya Desa Gedung Harapan sudah banyak pembangunan 

yang dilaksanakan, dari pengerasan jalan, pengaspalan jalan, pembuatan 

jembatan, gorong-gorong, talud dll, tetapi masih banyak pembenahan yang perlu 

dilakukan. Kendala yang dihadapi Desa Gedung Harapan selain dari 

pembangunan desa adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pemerintahan.  

 
 

B. Keadaan Umum Wilayah Desa Gedung Harapan 

 
 

Desa Gedung Harapan memiliki luas wilayah seluas 350 Ha.  Pada Desa Gedung 

Harapan memiliki waktu tempuh dengan pusat pemerintahan diantaranya, waktu 

tempuh ke Ibukota Kecamatan ±10 menit, sedangkan waktu tempuh ke Ibukota 

Kabupaten ± 3 jam, dan waktutempuh ke Ibukota Provinsi ± 1 jam lamanya. 

 

Sedangkan Desa Gedung Harapan memiliki batas wilayah dsn orbitasi jarak dan 

tempuh yang tertera pada tabel 4 dan 5 di bawah ini : 

 

Tabel 4. Batas Wilayah Desa Gedung Harapan :    

No. Letak Batas Desa/Kelurahan 

1. Sebelah Utara Desa Margo Lestari 

2. Sebelah Barat Desa Margo Agung 

3. Sebelah Timur Desa Margdadi/Gedung Agung 

4. Sebelah Selatan Desa Banjar Agung 

 Sumber : Profil Desa Gedung Harapan 2016 
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Tabel 5. Orbitasi Jarak dan Tempuh:    

No. Orbitasi Jarak dan Tempuh Ket 

1. Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan ± 10 menit 

2. Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten ± 3 jam 

3. Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi ± 1 jam 

Sumber : Profil Desa Gedung Harapan 2016 

 

Keadaan ketersediaan alat angkutan umum baik untuk tiap jam, hari bahkan 

minggu pada Desa Gedung Harapan sama sekali tidak memiliki akses 

terhadapnya. Warga pada Desa Gedung Harapan hanya mengandalkan kendaraan 

pribadi untuk dapat berpergian baik ke luar maupun ke dalam pada Desa Gedung 

Harapan  

 
 

C. Kependudukan dan Lingkungan Desa Gedung Harapan 

 
 

Desa Gedung Harapan memiliki jumlah penduduk sebanyak : 

 

 

Jumlah penduduk perempuan  : 422 jiwa 

Jumlah penduduk laki-laki  : 328 jiwa 

Jumlah penduduk seluruhnya   : 750 Jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga  : 178 KK 

 
 

Desa Gedung Harapan memiliki jumlah Pos Keamanan Desa (Pos Ronda) 

sebanyak 4 buah. Pada Desa Gedung Harapan hanya memiliki sebuah Sekolah 

Dasar (SD) dan belum memiliki TK/PAUD, SMP dan SMA sebagai sarana 

pendidikan di desanya. Pada sektor mata pencaharian pada Desa Gedung Harapan 

cukup beragam, diantaranya sektor pertanian dan peternakan. Pada sektor 

pertanian karena Desa Gedung Harapan merupakan desa pertanian, maka 1/3 dari 
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penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Selebihnya ada yang 

berdagang, pegawai negeri sipil, buruh, karyawan swasta dll. 

 

Sedangkan pada sektor peternakan Desa Gedung Harapan cukup banyak memiliki 

beragam hewan ternak, dikarenakan Desa Gedung Harapan merupakan desa 

penghasil ternak yang besar terutama ternak ayam dan itik. Untuk itu penulis 

,menampilkan rincian sebagai berikut : 

 

 

Tabel 6. Sektor Peternakan Desa Gedung Harapan :    

No. Jenis Ternak Jumlah 

1. Ayam/itik 25.000 ekor 

2. Kerbau - 

3. Sapi 165 ekor 

4. Kambing/biri-biri 354 ekor 

5. Lain-lain 50 ekor 

 Sumber : Profil Desa Gedung Harapan 2016 

 

D. Pemerintah Desa Gedung Harapan 

 

Dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada periode sebelumnya, maka 

pemerintahan Desa Gedung Harapan periode 2015-2021 tidak menerima 

pelimpahan berkas baik buku administrasi maupun fasilitas prasarana desa. 

Pemeritahan desa periode 2015-2021 mulai bebenah dengan melengkapi segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem pemerintahan.  

 
Berikut ditampilkan Perangkat Pemerintahan Desa Gedung Harapan periode 

2015-2021. 
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 Tabel 7. Perangkat Pemerintahan Desa Gedung Harapan :   

No. Jabatan Nama  

1. Kepala Desa RAHMANSYAH 

2. Sekretaris Desa SELFI SAPUTRI 

3. Kasi Pemerintahan ISHADI HANAFI 

4. Kasi Kesejahteraan SARNO 

5. Kasi Pelayanan ALBETH 

6. Kaur Umum DONI KUSUMA 

7. Kaur Pembangunan YASRIZAL 

8. Kaur Keuangan CANDRA SAPUTRA 

9. Kepala Dusun I SAHRUDIN 

10. Kepala Dusun II MATTAHIR 

 Sumber : Profil Desa Gedung Harapan 2016 

Selanjutnya berkenaan dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 

PKK Desa Gedung Harapan tidak aktif, pada awal tahun 2016 ketua PKK Desa 

Gedung Harapan diawali dengan niatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, terutama kaum ibu-ibu. Desa dibantu Tim Penggerak PKK 

Jatiagung melakukan terobosan dengan para perempuan yang kebanyakan kaum 

ibu-ibu membuat rencana kegiatan diantaranya : 

1. Arisan      

2. Simpan Pinjam    

3. Pertemuan rutin     

4. Kursus memasak    

5. Kursus menjahit 

6. Simulasi P4  

7. Posyandu  

8. Penyuluhan  

9. Apotek hidup  

10. Pemanfaatan pekarangan 
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Selain kegiatan PKK, Desa Gedung Harapan juga memiliki kelompok tani 

walupun sampai saat ini tidak aktif. Selain kelompok tani, ada juga kelompok 

karang taruna dan kelompok remaja masjid yang cukup aktif hingga saat ini. 

 

Dari setiap keterangan di atas, dapat disimpulkan memanglah benar bahwa Desa 

Gedung Harapan merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal. 

Terlihat dari Desa Gedunh Harapan yang hanya memiliki sebuah TK dan SD 

sebagai sarana pendidikannya, tidak memiliki fasilitas kesehatan gratis selain 

adanya posyandu yang diadakan sebulan sekali. Hal lain yang mendukung Desa 

Gedung Harapan sebagai desa tertinggal adalah dari segi aksesibilitas/transportasi 

desa yang masih sangat minim, selain itu juga Desa Gedung Harapan belum 

memiliki fasilitas olahraga dan terpaku pada sektor pertanian dan peternakan 

sebagai mata pencaharian utama mereka. 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menarik simpulan sebagai berikut:  

 

1. Pada segi fisik dimensi pelayanan dasar Program Gerbang Desa Saburai 

masih belum efektif dalam mengentaskan desa tertinggal tertutama pada 

Desa Gedung Harapan. Sedangkan pada segi non fisik Program Gerbang 

Desa Saburai mulai menunjukkan perkembangan melihat dari tingkat 

partisipasi dan kesadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. 

 

2. Dimensi Kondisi Infrastruktur Program Gerbang Desa Saburai khususnya 

segi fisik sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

mengentaskan desa tertinggal. Begitupun dari segi non fisik, Program 

Gerbang Desa sudah efektif dalam meningkatkan partisipasi warga dalam 

dimensi ini. 

 

3. Pada segi fisik dimensi aksesibilitas/transportasi Program Gerbang Desa 

Saburai masih belum efektif dalam mengentaskan desa tertinggal 

tertutama pada Desa Gedung Harapan. Akan tetapi, pada segi non fisik, 
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Program Gerbang Desa Saburai dapat membangun peran aktif warga 

untuk meningkatkan kondisi aksesibilitas di desa mereka. 

 

4. Program Gerbang Desa Saburai belum dapat dikatakan efektif pada segi 

fisik dimensi pelayanan umum pada desa tertinggal, terutama bagi Desa 

Gedung Harapan Kec. Jatiagung Lampung Selatan. Bertolak belakang 

dengan segi non fisik. Program Gerbang Desa Saburai mampu 

meningkatkan minat warga untuk aktif berpartisipasi dan berperan dalam 

pemenuhan dimensi pelayanan umum ini. 

 

5. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Program Gerbang Desa Saburai 

belum mampu mengentaskan desa tertinggal terutama pada Desa Gedung 

Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi segi fisik dimensi pelayanan umum dalam standar 

Indeks Pembangunan Desa, sebaiknya desa bersama Dinas PMD segera 

melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait 

dengan pengadaan sarana pendidikan dan kesehatan. Pada segi non fisik, 

desa bersama dengan pendamping desa harus mempu membuat program-

program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
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pendidikan, seperti kegiatan motivasi atau menyuluhan tentang pentingnya 

pendidikan. 

2. Berkenaan dengan segi fisik indikator dimensi aksesibilitas/transportasi 

yang belum terpenuhi, seperti pengadaan angkutan umum agar dilakukan 

percepatan penyusunan koordinasi dengan dinas terkait untuk 

memecahkan masalah ini. 

3. Untuk permasalahan segi fisik pada dimensi pelayanan umum yang 

dihadapi Desa Gedung Harapan seperti permasalahan belum memiliki 

fasilitas olahraga, Kantor Kepala Desa, BPD, PKK dan LPMD serta balai 

desa sendiri, maka peneliti menyarankan untuk seluruh warga desa 

melakukan musyawarah untuk mengadaan dan renovasi terkait 

permasalahan tersebut dengan menggunakan dana iuran warga desa 

sebagai bentuk partisipasi serta sebagian menggunakan dana anggaran 

Gerbang Desa Saburai. 

4. Berkenaan dengan dimensi penyelenggaraan pemerintahan, peneliti 

penyarankan agar dalam perekrutan kepengurusan Desa Gedung Harapan 

khususnya harus dipilih berdasarkan kualitas dari para calon dan tidak 

mengedepankan aliansi dan hubungan kekeluargaan sehingga hasil kerja 

yang dihasilkan semakin baik dan akan berpengaruh pada tingkat 

partisipasi warga desa untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang 

diadakan desa. 

5. Kepada Dinas PMD selaku dinas yang menaungi program ini, sudah 

seharusnya melakukan evaluasi secara mendalam terkait pelaksanaan 
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Program Gerbang Desa ini, agar program ini tidak menjadi program yang 

hanya menghabiskan banyak dana tanpa adanya perkembangan. 

6. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan penelitian 

ini pada kajian evaluasi kebijakan dengan metode-metode yang mutakhir 

serta teori-teori yang relefan pada masa penelitian yang akan datang. 
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