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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PROGRAM GERBANG DESA SABURAI DALAM 

MEMAJUKAN DESA TERTINGGAL DI PROVINSI LAMPUNG 

(Studi Pada Desa Sinar Jawa) 

 

Oleh 

Dhimas cahyo pratama 

 

 

Untuk memajukan desa-desa tertinggal dan kesejahteraan yang merata di Provinsi 

Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan gubernur No.37 

Tahun 2015 yang berisi tentang pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di 

Provinsi Lampung yang ditujukan untuk seluruh desa yang memiliki indikator 

ketertinggalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program 

Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk desa-desa 

tertinggal. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif melalui teknik, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung 

sudah cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan  beberapa tujuan yang 

berasal dari profil Desa Saburai yang sudah tercapai. Faktor pendukung adanya 

program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung adalah payung hukum 

Peraturan Gubernur No.37 Tahun 2015 yang berisi tentang petunjuk teknis 

pelaksanaan program pembangunan desa ini, antusias masyarakat desa yang 

tinggi, Pengawasan yang rutin dilakukan BPMPD dan ketersediaan angaran serta 

faktor Kendala dari program ini adalah lokasi sasaran yang sulit diakses dan jauh 

dari pusat administrasi, minimnya dana untuk mengubah desa menjadi desa maju, 

ketidaksesuaian pembangunan dan pencairan dana yang sering telat. 

 

Kata Kunci : Efektivitas Program, Desa Tertinggal, Gerbang Desa Saburai 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM GERBANG DESA 

SABURAI TO MODERNIZE UNDEVELOPED VILLAGES  

IN PROVINCE LAMPUNG 

 

By 

Dhimas Cahyo Pratama 

 

To modernize the left behind villages and prosperity be spread evenly in Lampung 

Province, The Government of Lampung published the issue regulation No.37 in 

2015 about the  implementation of Gerbang Desa Saburai program in Lampung 

Province which specially for the all villages that have indicator of leftness. The 

purpose of this research to know the effectiveness of the Gerbang Desa Saburai in 

Lampung Province which specially for the undeveloped villages. 

 

This research is using the kind of research descriptive with a qualitative approach 

through technique interview, observation and documentation. The result of this 

research suggests that the Gerbang Desa Saburai program in Lampung Province is 

effective enough. This can be seen from some obejectives come from the profile 

of Program that had been reach. Supporting factor of the Gerbang Desa Saburai 

program in Lampung Province is the legal regulation No.37 in 2015 by the 

governor policy that containing on technical guidelines of Gerbang Desa Saburai 

implementation, high enthusiasme of village society, BPMPD does routine 

supervision and the real estimate  and the constraint of the program is the target 

location which hard to be accesed and so far away from the administration center, 

low budget from implementor to change the village being modern village, 

unsuitablity developing and implementor used to be late in releasing the budget. 

 

Keywords : The effectiveness of The Program, Undeveloped Village, 

Gerbang Desa Saburai 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses dan usaha yang dilaksanakan 

oleh masyarakat secara sistematis untuk menuju situasi atau kondisi yang lebih 

baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena 

masyarakat merasa tidak puas pada keadaan saat ini yang terasa kurang ideal. 

Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah suatu proses evolusi, 

sehingga masyarakat yang harus melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber 

daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. 

Menurut Siagian (2000:4), pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan 

jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, 

perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan 

masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, 

sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.  

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau 

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya 

pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan 

dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. 
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Pembangunan desa memegang peranan yang cukup penting karena merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap 

pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya 

program-program pembangunan yang di rancang oleh pemerintah untuk 

pembangunan desa. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan 

bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan desa.  

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat desa secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan 

dan membuat nyaman warga masyarakat desa dari keadaan sebelumnya. 

Mencapai kesejahteraan, itulah yang akan menjadi tujuannya. Pembangunan 

masyarakat desa dan tujuannya pasti selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, 

yang dialalami oleh sebagian besar masyarakat desa, dan lebih khususnya lagi 

pada nelayan dan petani kecil. Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan 

masyarakat desa antara lain adalah keadaan penduduk yang sangat miskin, 

kebodohan dan pengalaman-pengalaman mereka yang sangat menyusahkan dan 

miris di masa lalu, menyebabkan para petani dan nelayan kebanyakan dicekam 

rasa takut, menjadi tidak peduli, pasrah pada nasib (yang buruk), tidak memiliki 

keberanian untuk mencapai prestasi secara perseorangan atau individu, tidak 

memiliki keberanian untuk menanggung resiko dalam merubah nasib mereka. 
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Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, 

memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa 

mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan 

dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun 

keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan 

perdesaan. 

Menurut Bintarto (1977), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan 

oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam 

hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Wilayah desa berada 

jauh dari daerah perkotaan, biasanya  di daerah dataran tinggi atau di daerah 

pegunungan yang kondisi wilayahnya banyak terdapat  hamparan dataran yang 

luas dan terdiri dari pesawahan, perkebunan, serta kehutanan yang merupakan 

sumber mata pencaharian dari masyarakat desa. Dikarenakan kehidupan 

masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan alam sekitar dan dengan 

memiliki tanah yang produktif, masyarakat desa mampu bercocok tanam, seperti 

menanam padi, palawija dan sayur-sayuran, sehingga dengan potensi yang 

dimiliki tersebut desa merupakan lumbung bahan mentah yang berasal  dari 

petani-petani desa  yang mampu menghasilkan produksi pangan berupa makanan 

khas dari desa tersebut.  

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah 

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

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
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untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

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

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Salah satu tujuan nasional adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat. Tantangan dan hambatan terberat yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

mewujudkan pembangunan nasional tersebut adalah kompleksitas permasalahan 

mulai dari kemiskinan, ketertinggalan dan kesenjangan sosial yang disebabkan 

karena belum meratanya hasil pembangunan. Pemerintah telah bersungguh-

sungguh dalam mengatasi hambatan ini dengan 9 program prioritas yang kita 

kenal dengan nama nawacita. Salah satu implementasi numpuk nawacita adalah 

mengubah perspektif yang semula dimulai dan hanya menumpuk di perkotaan 

dengan pembangunan yang dimulai dari pinggiran alias desa. 

(sumber:https://www.jengyuni.com/dana-desa-membangun-indonesia-dari-

pinggiran/) 

Di Provinsi Lampung terdapat 2.640 desa, 218 kecamatan dari 13 kabupaten. 

Dengan banyaknya jumlah desa yang berada di Provinsi Lampung, tidaklah heran 

jika terdapat masalah yang spesifik dalam pebangunan desa–desa itu 

sendiri.(sumber:http://www.nomor.net), diakses terakhir pada 16 April 2017 pukul 

14.00 WIB. 

Dalam mencapai pembangunan desa di Provinsi Lampung, maka Pemimpin 

Daerah Lampung yaitu Bapak M.Ridho Ficardo membuat sebuah program yang 

didasari untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung yaitu GERBANG 

http://www.nomor.net/
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DESA SABURAI (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai) yang 

tertuang dalam Pergub Nomor 37 Tahun 2015 tentang Gerbang Desa Saburai.  

Program Gerbang Desa Saburai ini merupakan salah satu program unggulan 

Pemerintah Provinsi Lampung.  

Salah satu tujuan yang menjadi output dari program kegiatan ini adalah  

memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di masyarakat.Pemerintah 

Provinsi Lampung meluncurkan program percepatan pembangunan berbasis 

perdesaan dengan slogan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau 

Gerbang Desa Saburai yang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan khususnya di desa tertinggal. 

Dalam hal ini, pihak  yang bertanggung jawab dalam menangani program ini ialah 

Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD).  

Pada tahun 2016, jumlah desa yang mendapatkan program tersebut sebanyak 100 

desa yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung dengan anggaran yang diberikan 

kepada desa sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Setelah 

terlaksana di 100 desa di tahun 2016, pemerintah memutuskan untuk menambah 

jumlah desa yang akan menerima program tersebut. Berdasarkan data desa yang 

tertinggal dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun anggarannya menurun menjadi 

Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) per desa. 

Berdasarkan hasil prariset dengan Bapak Amir pada tanggal 16 April 2017 selama 

program berjalan di tahun 2016, masih banyak desa yang didapati menggunakan 

dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang sebelumnya direncanakan oleh 

permerintah Provinsi Lampung, contohnya seperti dana yang seharusnya 
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digunakan untuk membuat pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan 

dan sebagainya, melainkan digunakan untuk membuat gorong-gorong yang 

notabene tidak sesuai pada rencana pembangunan yang baik dikarenakan 

kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat beserta sumber daya 

yang akan ikut melaksanakan jalannya pembangunan desa. Masih banyak 

masyarakat desa yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi 

akibatnya dana yang seharusnya digunakan untuk membangun desa dibekukan 

hingga individu yang menggunakan dana tersebut dapat memulangi dana yang 

digunakannya. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari tim fasilitator 

pemberdayaan masyarakat. 

Selain itu, dari proses penyeleksian fasilitator desa dan koordinator wilayah masih 

banyak terjadi nepotisme sehingga terpilihlah fasilitator yang kurang kompeten 

serta tidak banyak tahu soal pekerjaan tersebut, yang biasa disebut dengan titip-

menitip. Oleh sebab itu, pembangunan pada desa yang mendapat program tersebut 

tidak berjalan maksimal. Berikut ini adalah daftar jumlah desa yang menerima 

program Gerbang Desa Saburai, antara lain : 

Tabel 1. Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai 

Provinsi Lampung Tahun 2017 

No Kabupaten Kecamatan Desa 

1 Lampung Barat 9 18 

2 Lampung Timur 4 4 

3 Lampung Tengah 6 7 

4 Lampung Utara 17 34 

5 Lampung Selatan 8 12 

6 Pesawaran 9 20 

7 Pringsewu 3 6 

8 Pesisir Barat 10 29 

9 Way Kanan 9 20 

10 Tulang Bawang 9 14 

11 Tulang Bawang Barat 6 12 
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No Kabupaten Kecamatan Desa 

12 Mesuji 6 21 

13 Tanggamus 15 53 

 Total 111 250 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2017 

 

Tabel diatas adalah daftar jumlah desa yang menerima program Gerbang Desa 

Saburai yang masuk dalam kategori desa tertinggal, sejumlah 250 desa. Dari 

2.640 desa yang ada di Lampung, 380 diantaranya masuk dalam kategori desa 

tertinggal, data desa tertinggal tersebut diolah oleh Badan Pusat Statistik 

berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD). Melalui program gerbang Desa 

Saburai, pemerintah memiliki mimpi untuk memajukan seluruh desa tertinggal 

yang ada di Provinsi Lampung. Namun, karena jumlah anggaran yang masih 

sedikit, pemerintah Provinsi Lampung berusaha semaksimal mungkin agar semua 

desa tertinggal mendapat program tersebut dengan cara tahap demi tahap, yaitu 

dengan meningkatkan jumlah desa yang mendapat program pembangunan ini 

setiap tahunnya. 

Berdasarkan dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Efektivitas Program Gerbang Desa Saburai Dalam 

Memajukan Desa Tertinggal di Povinsi Lampung”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas program Gerbang Desa Saburai dalam memajukan 

desa tertinggal di Provinsi Lampung ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

efektivitas program Gerbang Desa Saburai dalam memajukan desa tertinggal 

di Provinsi Lampung. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisisEfektivitas Program Gerbang Desa 

Saburai dalam memajukan desa tertinggal di Provinsi Lampung 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam program Gerbang Desa 

Saburai dalam memajukan desa tertinggal di Provinsi Lampung 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

kajian Ilmu Adminitrasi Negara khususnya tentang Efektivitas Program. 

2. Secara praktis,hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan 

serta informasi kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya BPMPD 

Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam 

memajukan desa yang tertinggal di Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan terhadap Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Dye dalam Sinaga (2013:56) kebijakan atau dalam hal ini adalah 

kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “whatever goverment 

choose to do or not to do” yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah dalam 

menentukan suatu kebijakan apakah dilakukan atau tidak sama sekali. Hal 

tersebut diperkuat oleh Dunn dalam Syafiie, Dkk (1999:107) yang menyebutkan 

bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-

bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, 

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan 

dan lain-lain. 

Selanjutnya Freadrich dalam Agustino (2006:7) mendefinisikan kebijakan sebagai 

rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide 

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan 
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bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan 

harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Sedangkan menurut Dye dalam Dunn (2003:11) terdapat tiga elemen kebijakan 

yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan tiga elemen kebijakan 

tersebut sebagai kebijakan publik/public policy, pelaku kebijakan/policy 

stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy environment. 

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan-

tindakan atau kegiatan  dilakukan oleh stakeholder yang terdapat kesempatan atau 

hambatan dalam pelaksanaan yang berguna untuk kepentingan orang banyak agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik 

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sektor swasta, serta individu. Menurut Dunn dalam Sinaga (2013:60) 

ada beberapa tahapan kebijakan publik diantaranya : 

a. Penyusunan Agenda, para pengambil kebijakan (Eksekutif, Legislatif) 

menginventarisir persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dari berbagi 

persoalan yang telah di inventarisir maka akan dilihat mana persoalan yang 

dapat ditempatkan sebagai prioritas utama untuk diselesaikan. 

b. Formulasi Kebijakan, pada tahap ini persoalan yang telah disepakati sebagai 

priorotas yang harus diselesaikan kemudian dibahas bersamaan dengan 
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pencarian permasalahan masalah. Dalam situasi ini banyak alternatif 

permasalahan dipaparkan dan bisa dikatakan berbagai alternatif pemecahan 

masalah saling berkompetensi agar dpat diterima menjadi permasalahan yang 

terbaik. 

c. Implementasi Kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah diadopsi 

kemudian diimlementasikan. Implementasi kebijakan akan menjadi efektif  

kepada warga negara apabila kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih 

dahulu kepada warganegara mengetahui secara pasti bahwa kebijakan 

tersebut sungguh benar atau sah keberadaaanya. 

d. Evaluasi Kebijakan, setelah kebijakan diimplementasikan, pada tahap ini 

harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat 

diketahui, dalam arti kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga 

negara atau tidak diterima oleh mayoritas warga negara. Monitoring memiliki 

peran yang penting agar memudahkan mengumpulkan informasi terkait 

perkembangan kebijakan setelah diimplementasikan dan hasil dari moitoring 

sebagai bahan bagi tahap evaluasi kebijakan. 

 

Berdasarkan tahap-tahap proses kebijakan publik tersebut, maka efektivitas dari 

suatu kebijakan ialah sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari 

formulasi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan. ketiga 

ativitas pokok prosees kebijakan tersebut mempunyai hubungan kasualitas serta 

berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik 

atau tujuan tercapai, lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar dibawah : 
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Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan William N. Dunn 

Sumber: William N. Dunn (2013:24) 

 

3. Pengertian Program 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. 

Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap 

program dijelaskan mengenai: 

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 

d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan 

e. Strategi pelaksanaan. 

 

Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yaitu 

kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran 

1. penyusunan agenda 

2. Formulasi Kebijakan 

3. Implementasi Kebijakan 

5. Evaluasi Kebijakan 

4. Monitoring 

Tidak ada resistensi  warga 

negara/ Profuktif 
Ada resistensi warga negara/tidak 

produktif 

Reformulasi 

kebijakan/pembatalan kebijakan 
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kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program dapat pula dijelaskan sebagai 

kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan 

langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

Menurut Jones (1996:295), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk 

mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang 

untuk mengidentifikasi suatu aktivis sebagai program atau tidak, yaitu: 

a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau 

sebagai pelaku program. 

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya 

juga diidentifikasi melalui anggaran. 

c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat 

diakui oleh publik. 

 

Program yang baik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang 

jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai 

melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius 

terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi 

terbaik. 

 

Apabila program dikaitkan dengan efektivitas maka keefektivitasan suatu program 

tersebut dapat diukur dan dapat dinyatakan berhasil pelaksanaannya atau 

sebaliknya. Seperti Program Gerbang Desa Saburai yang sedang dilaksanakan di 

Provinsi Lampung untuk memajukan desa tertinggal di Provinsi Lampung, apakah 

program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya atau malah 

sebaliknya.  
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B. Tinjauan tentang Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan dapat dilihat keefektivitasannya apabila upaya-upaya 

tersebut mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh kelompok atau 

organisasi tersebut. 

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan 

orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Georgopoulus dan 

Tannenbaum dalam Steers (1985:50) meninjau efektivitas dari sudut pencapaian 

tujuan, berpendapat bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus 

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya 

mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain, penilaian 

efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan 

organisasi. 

Efektivitas menurut Katz dan Kahn dalam Steers (1985:54) ialah usaha mencapai 

keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Sedangkan menurut 

Emerson dalam Handayaningrat (2006:16) mengemukakan bahwa efektivitas 

adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.MenurutPasolong (2013:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari 

kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. 

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas 

berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau 

dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. 
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Kemudian menurut Sedarmayanti (2006:61), efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut 

menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga 

atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangan penting peranannya di dalam 

setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan 

kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. 

Gibson dalam Waluyo (2007:84) bila mengikuti teori efektivitas organisasi, maka 

perspektifnya tidak akan terlepas dari penilaian yang kita buat sehubungan dengan 

prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan organisasi merupakan 

fungsi keefektifan individu dan kelompok. 

Etizoni dalam Torang (2014:99) menggambarkan bahwa efektivitas organisasi 

adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ghorpade dalam Torang 

(2014:99) menggambar efektivitas organisasi berbeda dengan gambaran 

efektivitas organisasi yang diungkapkan oleh Etizoni. Menurut Ghorpade, 

efektivitas organisasi tergantung pada kemampuan model yang digunakan oleh 

peneliti. Misalnya peneliti menetapkan pilihan model (model rasional atau sistem 

sosial) yang diteliti. Kedua model tersebut efektivitasnya diukur melalui tingkat 

ketercapaian tujuan dan kemampuan organisasi. Model rasional menekankan pada 

tercapainya tujuan dan kemampuan organisasi, sementara model sistem sosial 

mengidentifikasian cara organisasi beradaptasi dalam berbagai kondisi dan situasi 

persaingan antar organisasi. Efektivitas organisasi juga dapat ditentukan oleh 

struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai, 

dan produktivitas. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang efektivitas, penulis menyimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran dalam pelaksanaan kegiatan untuk melihat 

sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi 

tersebut dan dengan pola kekuasaan hubungan atasan dengan masyarakatyang 

tepat, tujuan yang ingin dicapai pun dapat tercapai atau tepat guna sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Ukuran Efektivitas 

Menurut Siagian (2004:77)kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

secara efektif atau tidak adalah: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. 

d. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

e. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indicator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja secara produktif. 
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f. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila 

tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak 

akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan dengan tujuan. 

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

 

Dunn (2003;430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan 

alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam 

model tersebut, yaitu : 

1. Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara 

tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya 

kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah 

efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya iberdayakan secara 

optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. 

2. Kecukupan 

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan ang telah dicapai 

sudah dirasakan mencukup dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa 

kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat sfektivitas 

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya 

masalah. Dari penegrtian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih 

berhubungan dengan efektivtas dengan melihat atau memprediksi seberapa 

jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan 
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dalam menyeleaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan 

menekankan pada kuatnyya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil 

yang dihrapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, 

yaitu: 

a. Masalah tipe I 

Masalah dalam tipe ini meliputi niaya tetap dan efektivitas yang berubah 

dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada 

batas risorsis yang tersedia. 

b. Masalah Tipe II 

Masalah tipe ini menyangkut efektivitas yang sama  dan biaya yang 

berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan 

biaya. 

c. Masalah Tipe III 

Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah 

dari kebijakan. 

d. Masalah Tipe IV 

Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap 

dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-

satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak 

melakukan sesuatu pun.   

Tipe-tipe masalah diatas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu 

kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut  termasuk pada salah 

satu tipe masalah tersebut.  Hal inin berarti bahwa sebelum suatu produ 

kebijakan disahkan dan diaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode 
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yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya 

sudah benar atau menyalahi aturan dan teknis pelaksanaannya yang benar. 

3. Perataan 

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan 

keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn 

menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas 

legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang 

berorientasi pada perataan adalah kebijaka yang akibatnya atau usaha secara 

adil dan didistribusikan. Suatu program tertentumungkin dapat efektif, 

efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan 

yaitu keadilan atau kewajaran. 

 

4. Responsitivitas 

Responsitivitas dalam kebijakan pubik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas. 

Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 

kebijaka. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 

nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu kberhasilan kebijakan 

dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan 

detelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu 

kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak 

kebijaka sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa 

dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. 
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5. Ketepatan 

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepataan 

dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya 

dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak 

terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang 

dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan segingga kebijaka bisa 

lebih fapat bergerak secara lebih dinamis. 

Etizoni dalam Waluyo (2007:84) mengemukakan pendekatan pengukuran 

efektivitas organisasi yang disebut dengan sistem model mencakup empat kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kriteria adaptasi, dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. 

b. Kriteria integrasi, yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi 

untuk menjadikan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan beberapa macam organisasi lainnya. 

c. Kriteria motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai 

keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya 

dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

d. Kriteria produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan 

dengan jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas 

kegiatan suatu organisasi. 
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Menurut Cambell yang dikutip oleh Steers(1985:46-48)menyebutkan beberapa 

ukuran daripada efektivitas, yaitu: 

a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi, 

b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan, 

c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 

dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik, 

d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 

untuk menghasilkan prestasi tersebut, 

e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 

biaya dan kewajiban dipenuhi, 

f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan 

masa lalunya, 

g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 

waktu, 

h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian 

waktu, 

i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, 

yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan 

memiliki, 

j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan, 

k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan, 



 22 

l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah 

prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan 

terhadap rangsangan lingkungan. 

 

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tecapainya 

tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.  Efektivitas implementasi 

kebijakan berkaitan dengan sejauh mana impelemntasi yang dilakukan mencapai 

tujuan kebiajakn yang diharapkan. Nugroho (2012: 707-710) mengemukakan 

bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan 

implementasi kebijakan. 

a. Tepat kebijakan 

Tepat kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan 

hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipe3cahkan. 

Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang 

hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai 

kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. 

b. Tepat Pelaksanaan 

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementator, yaitu 

pemerintah,kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau 

implementasi kebijakan yang bersifat monopoli. 

c. Tepat Target 

Apkah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak 

tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah 

atrget dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi 
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implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi 

kebijakan sebelumnya. 

d. Tepat Lingkungan 

Lingkungan dalam hal ini terbagiterbagi menjadi lingkungan internal 

kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantara perumus kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dan lingkungan 

eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi kebijakan dan 

implementasi kebijakan. 

e. Tepat Proses 

Terdiri dari tiga proses, yaitu; Policy Acceptance, publik memahami kebijakan 

sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus 

dilaksanakan. Policy Adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan 

pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic 

Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan dan 

birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan. 

Nugroho (2012: 710) juga menambahkan bahwa kelima tepat tersebut masih perlu 

didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis 

dan dukungan teknis. 

Menurut Duncan yang dikutip Steers (1985:53) mengatakan ukuran efektivitas 

adalah sebagai berikut: 

a. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian 
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bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian 

tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target kongkrit. 

b. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa 

factor yaitu proseduran proses sosialisasi. 

c. Adaptasi 

Adaptasi adalah proses penyesuaiandiri yang dilakukan untuk menyelaraskan 

suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan, sarana 

dan prasarana. 

 

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan variabel-variabel 

yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut : 

a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat  

yangsudah ditentukan sebelumnya. 

b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam  

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan 

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran 

peserta program pada khususnya. 

c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan 

tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. 

 

Dari sejumlah definisi pengukur efektivitas yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti ingin menggunakan beberapa teori pengukuran efektivitas yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli yang ukurannya sesuai dengan temuan di 

lapangan dantelah diolah oleh peneliti. Dengan menggunakan teori ini diharapkan 

peneliti dapat mengukur efektivitas yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti 

yaitu Efektivitas Program Gerbang Desa Saburai dalam memajukan desa 

tertinggal di Provinsi Lampung. 

C. Tinjauan tentang Program Gerbang Desa Saburai 

1. Pengertian Program Gerbang Desa Saburai 

Program Gerakan Membangun desa sai bumi ruwa jurai merupakan salah satu 

program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung dimana salah satu output dari 

program kegiatan ini adalah  memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di 

masyarakat.Gerbang Desa Saburai adalah program percepatan pembangunan 

berbasis perdesaanyang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, khususnya di desa tertinggal. 

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. 
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2. Tujuan ProgramGerbang Desa Saburai 

a. Tujuan Umum 

Gerakan Membangun Desa Sai Bumi ruwa Jurai Provinsi Lampung 

adalah program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi 

Lampung, yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan rentang waktu 

pelaksanaan 5 tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Adapun pelaksanaannya, Gerbang Desa Saburai bertumpu pada 

sinergitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di 

Provinsi Lampung. 

b. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian 

pembangunan. 

b. Menyatupadukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan 

berbasis masyarakat perdesaan (partisipatif) dan intervensi kebijakan 

pemerintah daerah ke dalam sistem pembangunan partsipatif. 

c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan 

pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan 

pastisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan. 

d. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat. 

e. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa. 
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3. Sasaran program Gerbang Desa Saburai 

a. Sasaran Umum  

Lokasi sasaran Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung adalah desa 

miskin dan tertinggal di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung, dan desa 

lain yang dipandang perlu untuk dilakukan intervensi terkait 

permasalahan kemiskinan. 

b. Sasaran Khusus 

Tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan 

sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, 

serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap 

mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, dengan 

indikator. 

1) Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, 

kelembagaan pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan desa, 

dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya 

dan lingkungan. 

2) Tersedianya prasarana dan sarana dasar yang mendukung 

peningkatan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan; 

3) Terjadinya peningkatan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan 

sumberdaya alam yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan 

diseluruh sektor dan bidang pembangunan pedesaan. 

4) Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa dalam 

pengelolaan pembangunan, serta terjadinya peningkatan peran serta 
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dan kerja sama para pemangku kepentingan lintas desa dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan di perdesaan. 

5) Berfungsi dan bermanfaatnya hasil pelaksanaan program/kegiatan 

bagi masyarakat dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan 

ketersediaan akses ekonomi dan budaya masyarakat, terutama, 

peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin(RTM) mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan/pengawasan, sampai dengan 

pelestarian. 

 

D. Tinjauan Tentang Desa 

1. Pengertian Desa 

Menurut Bintarto (1977). Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural 

setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.  

Menurut Kartohadikusumo (1965). Desa merupakan kesatuan hukum tempat 

tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri 

merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.  

a. Unsur Desa 

1.) Daerah atau wilayah.  

Daerah meliputi lokasi, luas, batas-batas wilayah, keadaan tanah, dan 

pola penggunaannya.Setiap desa memiliki potensi, berupa sumber daya 

alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus mampu 

mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di desa 

sehingga desa tersebut akan berkembang lebih pesat. Demikian pula 
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dengan letak atau lokasi desa, faktor tersebut mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap perkembangan desa. Jika desa terletak di daerah yang 

relatif datar dan dekat dengan kota, desa tersebut akan mengalami 

perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan desa yang letaknya 

terpencil dan keadaan topografinya kurang baik. 

2.) Penduduk  

Pembahasan permasalahan penduduk meliputi kuantitas dan kualitas 

penduduk desa.Kuantitas penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, 

kepadatan, penyebaran, dan mobilitas.Kualitas penduduk meliputi tingkat 

pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau 

kemakmuran penduduk. Jika suatu desa memiliki kualitas penduduk atau 

sumber daya manusia yang tinggi, desa tersebut akan berkembang lebih 

pesat dari desa lainnya.  

3.) Taat Kelakuan 

Tata kelakuan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan 

masyarakat desa atau seluk-beluk mengenai masyarakat desa (rural 

society). Pola kehidupan masyarakat desa yang guyub dan homogen serta 

memiliki ikatan tradisi dan gotong royong yang kuat merupakan potensi 

bagi kelangsungan dan pembangunan kehidupan desa. 

 

2. Daerah tertinggal 

Menurut Saifullah (2006) Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang 

masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan 

daerah lain dalam skala nasionaldengan menggunakan deskripktif kuantitatif yaitu 

mendeskripsikan nilai/scoring/angka pada setiap variabel dalam kriteria utama 
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yang dijadikan dasar penilaian. Wilayah dibagi menjadi dua bagian yaitu Desa di 

kawasan Timur Indonesiayang terdiri dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua, 

Maluku, Sulawesi dan Desa di kawasan barat yang terdiri dari wilayah Jawa dan 

Sumatera. Maksud dari pembagian wilayah adalah mengurangi kesenjangan nilai 

rata-rata pembanding yang digunakan mengingat wilayah barat Indonesia yang 

secara spasial sudah lebih maju dibandingkan wilayah Timur dan jika digunakan 

nilai rata-rata secara menyeluruh, maka tidak akan ditemukan desa maju di 

wilayah timur Indonesia.Terkait itu, menurut pihak Bappenas (2006), suatu daerah 

dikategorikan tertinggal, karena:  

a. Secara geografis, 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; 

b. dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber 

daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang 

dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat 

ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan;  

c. dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, 

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta 

kelembagaan adat yang belum berkembang;  

d. keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, 

kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan 

untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial;  
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e. seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang 

berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan 

f. suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang 

tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, 

kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya 

kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. 

Bappenas menjelaskan (2006), pembangunan daerah tertinggal perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Setidaknya dapat dilakukan 

melalui strategi : 

a. Pengembangan ekonomi lokal, yang diarahkan untuk mengembangkan 

ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi 

sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta 

sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan 

masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok 

kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. 

b. pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik. 

c. perluasan kesempatan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian 

daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju;  

d. peningkatan kapasitas, strategi ini diarahkan untuk  meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dan sumberdaya manusia, pemerintah dan masyarakat 

tertinggal; 
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Peningkatan mitigasi, rehabilitasi, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko 

dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana 

alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan. Pembangunan daerah 

tertinggal tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosialbudaya. Dalam 

konteks demikian, pengembangan aspek sosial-budaya lokal masyarakat daerah 

tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku 

kepentingan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Sering terjadi dan banyak 

contoh, pengembangan aspek sosial budaya menjadi pemicu perkembangan aspek 

ekonomi suatu masyarakat. dalam kerangka demikian, pembedayaan masyarakat 

daerah tertinggal menjadi prioritas pilihan. 

3. Kriteria dan indikator Ketertinggalan 

Untuk mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami ketertinggalan dapat diukur 

dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya mengacu pada 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal 

Secara Nasional. Dalam hal mengidentifikasi masalah ketertinggalan digunakan 6 

kriteria dan 27 indikator daerah tertinggal yang meliputi : 

a. Kriteria Perekonomian 

Terdiri dari 2 Indikator yaitu : 

1) Persentase penduduk miskin. 

2) Pengeluaran Per Kapita Penmduduk (rupiah). 

b. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) 

Terdiri dari tiga indikator yaitu : 

1) Angka Harapan Hidup/AHH (tahun). 
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2) Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun). 

c. Kriteria Kemampuian Keuangan Daerah (KKD) 

1) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). 

d. Kriteria Infrastruktur / Sarana Prasarana 

Terdiri dari 11 Indikator yang digolongkan atas Jalan antar desa melalui darat 

dan Jalan antar desa bukan melalui darat (jumlah desa) yaitu : 

1.) Jalan antar desa melalui darat 

a) Jalan Aspal/beton (jumlah desa). 

b) Jalan diperkeras (jumlah desa). 

c) Jalan tanag (jumlah desa). 

d) Jalan lainnya (jumlah desa). 

2.) Jalan antar desa bukan melalui darat 

a) Pasar tanpa bangunan (jumlah desa). 

b) Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk (unit/buah). 

c) Dokter per 1000 penduduk (orang). 

d) Fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk (unit/buah). 

e) Persentase rumahtangga pengguna listrik. 

f) Persentase rumahtangga pengguna air bersih. 

e. Kriteria Aksebilitas 

Terdiri dari 3 indikator yaitu : 

1) Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer). 

2) Akses ke pelayanan kesehatan (kilometer). 

3) Akses ke pelayanan pendidikan dasar. 
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f. Kriteria Karakteristik Daerah 

Terdiri dari 7 indikator yaiu : 

1) Gempa bumi (presentase jumlah desa). 

2) Tanah longsor (presentase jumlah desa). 

3) Banjir (presentase jumlah desa). 

4) Bencana lainnya (presentase jumlah desa). 

5) Kawasan hutan lindung (presentase jumlah desa). 

6) Berlahan kritis (presentase jumlah desa). 

7) Desa konflik (presentase jumlah desa). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2010:88) Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam 

penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, 

mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautanantar variabel 

tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh 

karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada 

kerangka berpikir. 

Banyaknya jumlah desa yang berada di Provinsi Lampung mengakibatkan 

kurangnya kontrol dan perhatian dari pemerintah dalam sisi pembangunan, 

sehingga pembangunan desa di Lampung menjadi tidak merata. Oleh karena itu, 

masih banyak desa tertinggal di Provinsi Lampung, berjumlah 380 desa yang 

paling tertinggal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.Dalam mencapai 
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pembangunan desa di Provinsi Lampung, maka Pemimpin Daerah Lampung yaitu 

M.Ridho Ficardo membuat sebuah program yang didasari untuk mengentaskan 

kemiskinan di Provinsi Lampung yaitu Gerbang Desa Saburai (Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai) yang tertuang dalam Pergub Nomor 37 

Tahun 2015.  

Program Gerbang Desa Saburai adalah suatu trobosan dalam percepatan 

pembangunan berbasis pedesaan diarahkan untuk penguatan pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, khususnya di desa tertinggal. 

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. Untuk mengkaji dan 

mengukur pelaksanaan efektivitas Program gerbang Desa Saburai, maka 

dipakailah ukuran efektivitas menurut beberapa ahli, antara lain : 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

b. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan. 

c. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa 

factor yaitu proseduran proses sosialisasi.. 
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d. Responsitivitas dalam kebijakan pubik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas. 

Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 

kebijaka. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 

nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan 

dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan 

detelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu 

kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak 

kebijaka sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa 

dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. 

 

Dengan adanya kriteria ukuran efektivitas, maka diharapkan peneliti bisa menilai 

efektivitas dari Program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung, sehingga 

Program tersebut dapat terlaksana dalam membangun dan mensejahterakan 

seluruh desa tertinggal di Provinsi Lampung. 
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Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber : diolah oleh peneliti 2017 

 

  

Banyaknya desa yang tertinggal di Provinsi 

Lampung 

Peraturan Gubernur No. 37 tahun 2015 tentang 

Pembangunan Desa dalam Program Gerbang Desa 

Saburai 

Efektivitas Program 

Ukuran efektivitas menurut beberapa ahli : 

1. Siagian (2004:77) kejelasan yang hendak 

dicapai 

2. Campbell dalam Steers (1985:46-48) 

3. Dunn (2003:440) Responsivitas 

4. Duncan dalam Steers (1985:54) 

 

 

Kendala-kendala yang 

dihadapi 

Pembangunan Desa untuk panggulangan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekekatan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena 

peneliti telah memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, 

wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti 

bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa 

yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan 

EfektivitasProgram Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung secara sistematis 

dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong (2011:4). 

B. Fokus penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualiatif disebut juga dengan fokus, yang berisi 

pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus 

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

sosial (lapangan). Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian 
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kualitatif  bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian 

kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, 

karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan 

mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.  

1. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan efektivitas  program 

Gerbang Desa Saburai melalui : 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran program Gerbang Desa Saburai 

dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

b. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap masyarakat 

Desa Sinar Jawa untuk mencapai tujuan program Gerbang Desa Saburai. 

c. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

yaitu BPMPD dan desa untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. 

Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu proseduran proses sosialisasi.. 

d. Responsitivitas dalam kebijakan pubik dapat diartikan sebagai suatu 

aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas 

penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa 

responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dari 

Pmeerintah Provinsi Lampung dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, 

atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan 

kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat, terutama 

masyarakat Desa Sinar Jawa yang menanggapi pelaksanaan setelah 

terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu 
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kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak 

kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa 

dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. 

2. Faktor pendukung dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Efektifitas 

Program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2012:224) lokasi penelitian merupakan tempat peneliti 

melakukan penelitian.Lokasi penelitian ini dipilh berdasarkan kriteria tertentu. 

Menurut Moleong (2011:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat 

dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data peneliti yang akurat. 

Adapun lokasi yang menjadi tempat peneliti ini yaitu Intansi pemerintahan di 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Desa  

Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan yang berada di Provinsi Lampung. Lokasi 

ini dipilih oleh peneliti mengingat karena instansi tersebut yang memiliki 

wewenang dalam menjalankan program Gerbang Desa Saburai dan desa tersebut 

yang merupakan sasaran program dari Gerbang Desa Saburai. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melihat apakah program Gerbang Desa Saburai ini sudah efektif 

atau sebaliknya. 

 

 



 41 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui pengamatan lansung peneliti dan melalui 

wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai 

dengan permasalahan terkait efektivitas Program Gerbang Desa Saburai. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Hikmat (2011:72) adalah data yang berperan sebagai data 

pendukung yang fungsinya menguatkan data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini dapat berupa naskah, dokumen resmi, laporan pertanggungjawaban, 

literatur, artike;, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan efektivitas 

Program Gerbang Desa Saburai. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Untuk medapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi (pengamatan) 

Marshall dalam Sugiyono (2011:309) mengatakan bahwa melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku beserta maknanya. Penelitian ini menggunakan 

teknik observasi pasif, artinya peneliti tetap bisa mengamati objek penelitian 
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tanpa harus mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. 

Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi Desa Sinar Jawa yang 

merupakan sasaran dari Program Gerbang Desa Saburai untuk dapat mengamati 

sendiri fenomena yang terjadi sehingga mampu menjadi sumber data yang utama 

bagi penelitian ini. 

2. Wawancara (interview) 

Moelong (2009:186) mendefenisikan wawancara adalah percakapan dengan 

maksut tertentu.Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak.Yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan 

mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dalam pelaksanan efektivitas program Gerbang Desa Saburai 

(Gerakan Membangun Desa Sai Bumi  Ruwa Jurai) di Provinsi Lampung. 

Informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 2. Daftar Informan 

No Informan Jabatan 

1 Drs.Yuda Setiawan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Provinsi Lampung 

2 Meini Illhamudi, SSTP, MM Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM dan 

Partisipasi Masyarakat 

3 Ir.Amir MahmudHassan Koordinator Pengawasan Program 

4 Serli Ayu Fasilitator Desa Sinar Jawa 

5 Suroso Kepala Desa Sinar Jawa 

6 Hariaji Ketua TPK Desa Sinar Jawa 

7 Sulasno Anggota TPK Desa Sinar Jawa 

8 Siti Komatul Warga Desa Sinar Jawa 

Sumber : diolah peneliti tahun 2017 
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3. Dokumentasi 

Sugiyono (2011:326) mendefisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari dokumentasi 

merupakan data yang mendukung data sekunder berupa data tertulis, arsip 

maupun gambar yang berkaitan dengan bukti0bukti yang menunjukkan 

Berjalannya Program gerbang Desa Saburai yang efektif atau malah sebaliknya. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Tabel 3. Daftar Dokumen 

No. Dokumen 

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahung 2015 Tentang Gerbang 

Desa Saburai (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi  Ruwa Jurai) Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2019 

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/512/II.09/HK/2016 Tentang 

Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerbang Desa Saburai (Gerakan 

Membangun Desa Sai Bumi  Ruwa Jurai) Provinsi Lampung Tahun 2016 

3. Dokumentasi pembangunan jalan 

onderlag di Desa Sinar Jawa 

Kecamatan Air Naningan, 

Kabupaten Tanggaamus.   

 
4. Dokumentasi Sosialisasi secara 

tidak langsung dengan 

menggunakan banner di Desa Sinar 

Jawa, Kecamatan air Naningan 

Kabupaten Tanggamus. 

 
5. Dokumentasi sosialisasi pemutaran 

film Gerbang Desa Saburai di Desa 

Sinar Jawa Kabupaten Tanggamus. 
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F. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:244) teknik analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaam 

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu : 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan 

dalam kedalaman wawasan tinggi. Dalam penelitian ini peneliti memilah data 

yang dibutuhkan dalam efektifitas program Gerbang Desa Saburai yang dilakukan 

oleh BPMPD di Desa Sinar Jawa,Provinsi Lampung. 

 

2. Penyaji data (data display) 

Penyajian data berguna untuk memdahkan peneliti melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Batasan yang diberikan dalam 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyaji 

data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memamparkann hasil temuan 

dalam wawancara dengan informan terkait dengan Efektifitas ProgramGerbang 

Desa Saburai  di Provinsi Lampung. 
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3. Kesimpulan (conclusion drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Terhitung sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penelitian menganalis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul yang 

dikemukakan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti memberikan 

kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait 

dengan efektivitas Program Gerbang Desa Saburai. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moloeng (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria : 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penetapan derajat kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan cara pengujian 

triangulasi. Melalui teknik triangulasi, peneliti membandingkan data hasil 

wawancara dari berbagai sumber yang idlakukan dengan teknik atau cara 

pengumpulan data yang berbeda dalam berbagai waktu yang berbeda. Peneliti 

juga membandingkan data-data sekunder terkait efektivitas Program Gerbang 

Desa Saburai yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Teknik ini sangat 

berguna untuk membandingkan dan membuktikan keakuratan data yang 

diperlukan untuk dapat menjawab persoalan terkait Program Gerbang Desa 

Saburai. Peneliti juga menyertakan kecukupan teori atau referensi yang berkaitan 
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dengan efektivitas Program gerbang Desa Saburai untuk menguji analisis dan 

penafsiran data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi di lapangan. 

2. Keteralihan (transferbility) 

Data hasil penelitian tentang efektivitas Program Gerbang Desa Saburai yang 

telah dibuktikan keakuratannya, selanjutnya dijelaskan oleh peneliti dalam bentuk 

laporan dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya 

oleh orang lain yang membaca atau mengaplikasikan hasil penelitian ini. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Melalui teknik uji kebergantungan, penelitian ini diaudit prosesnya. Hal ini untuk 

memastikan bahwa laporan peneliti merupakan data yang diperoleh di lapangan, 

bukan data yang didapat dari sumber lain yang tidak terpercaya. Teknik ini 

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari 

menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan. Untuk dapat mengetahui 

dan mengecek serta memastikan bahwa penelitian ini salah atau benar, peneliti 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep 

di lapangan. Setelah hasil penelitian benar, diadakan seminar terbuka dan tertutup 

yang dihadiri oleh teman sejawat, pembimbing dosen dan pembahas dosen. 

4. Kepastian (confirmability) 

Pengujian kepastian dalam penelitian ini mengaitkan hasil penelitian tentang 

efektivitas Program Gerbang Desa Saburai dengan proses penelitian yang 

dilakukan dilapangan. Melalui teknik keabsahan data kepastian ini, peneliti 

mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Teknik ini digunkana peneliti 
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untuk membuktikan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil dari proses 

pengamatan langsung dan pengolahan data oleh peneliti sendiri, bukan dari 

sumber lain yang tidak dapat dipercaya. Ukuran kepastian untuk hasil penelitian 

tentang efektivitas Program gerbang Desa Saburai ini adalah diterimanya hasil 

penelitian ini oleh sebagian orang, pemerintah, tim GDS, BPMPD dan rekan-

rekan Mahasiswa yang nantinya menggunakan tema yang sama dalam 

penelitiannya. 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung sudah kurang efektif. 

Hal tersebut ditinjau dari beberapa tujuan yang tidak terlaksana, salah satunya 

adalah pengentasan kemiskinan, dikarenakan tidak ada bantuan langsung 

terhadap masyarakat miskin, namun pembangunan didalamnya dapat terasa 

manfaatnya oleh masyarakat miskin yang memudahkan mereka untuk 

menjalankan kehidupan selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat yang 

telaksana adalah masyarakat ikut andil langsung dalam proses pembangunan, 

peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat yang sudah 

dilakukan oleh pihak penyelenggara guna masyarakat mampu mandiri dan 

inovatif dalam membangun desanya, pembangunan sarana prasarana sosial 

yang terlaksana dengan adanya pembangunan jalan Onderlagh sepanjang 

750m yang merupakan akses utama keluar masuk desa. 

2. Adapun yang menjadi faktor pendukung program Gerbang Desa Saburai di 

Provinsi Lampung yaitu adanya Peraturan Gubernur No.37 Tahun 2015 

tentang Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai, partisipasi 

masyarakat dana antusias yang tinggi, adanya pengawasan langsung yang 
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dilakukan oleh pihak penyelengara dan adanya anggaran yang realistis untuk 

pembangunan sebuah desa. Sedangkan yang menjadi kendala-kendala adanya 

program Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung adalah lokasi sasaran 

desa yang sulit diakses dan jauh dari pusat kecamatan kota, minimnya dana 

bagi sebagian desa yang benar-benar kondisinya buruk, pencairan dana yang 

telat dan ketidaksesuaian pembangunan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Pemantauan setelah program berjalan sudah efektif, namun harus lebih 

dioptimalkan lagi dalam meningkatkan pemeliharaan program oleh pihak 

BPMPD kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan. 

2. Sebaiknya BPMPD dan tim GDS ikut membantu dalam menentukan lokasi 

sasaran yang menjadi peserta program, meskipun data sudah didapat dari 

BPS, sehingga sasaran adalah desa yang benar-benar tertinggal. Dikarenakan 

masih banyak beberapa desa yang mendapat program tapi berstatus desa 

maju. 

3. Selain ikut menentukan lokasi sasaran, BPMPD dan tim GDS juga dapat 

melihat nantinya lokasi sasaran tersebut jauh atau tidak dan akses yang sulit 

atau tidak, sehingga kedepannya akan ada dana tambahan  bagi desa yang 

memiliki lokasi jauh terpencil dan akses yang sulit dilalui. 

4. Diharapkan untuk peserta program agar lebih selektif dalam pengunaan dana 

program Gerbang Desa, memilih objek pembangunan sesudai dengan 

kebutuhan desa. sehingga dana yang sudah diberikan dapat membangun objek 

yang manfaatnya dapat dirasakan bagi semua masyarakat peserta desa. 
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