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Desa memiliki potensi yang melimpah baik itu berupa potensi fisik maupun nonfisik. Dalam 

rangka mengoptimalkan potensi tersebut tentunya intervensi dari pemerintah sangat 

dibutuhkan. Bentuk intervensi pemerintah ini diwujudkan dengan menjalankan perannya 

sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Pemerintah melalui 

peran tersebut memanfaatkan teknologi informasi berupa website desa sebagai upaya 

mengoptimalkan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi Desa 

Gunungrejo yang dapat dioptimalkan dengan website desa serta bentuk intervensi pemerintah 

dalam mengoptimalkan potensi desa melalui website desa. Tipe penelitian yang digunakan 

adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Desa Gunungrejo memiliki potensi fisik yaitu potensi pertanian, 

perkebunan, dan peternakan, serta potensi pariwisata berupa Air Terjun Anglo yang menjadi 

potensi unggulan desa. Potensi non fisik berupa sumberdaya manusia yang cukup besar 

terutama pemuda yang diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun desa 

dengan menjadi anggota dari Pokdarwis maupun Karang Taruna. Intervensi pemerintah 

diwujudkan ke dalam perannya sebagai wirausaha (entrepreneur), peran koordinator, peran 

fasilitator serta peran stimulator. Dari ke empat peran tersebut, peran sebagai wirausaha 

(entrepreneur) dan peran sebagai stimulator menjadi peran yang paling utama yang dilakukan 

pemerintah terutama pemerintah Desa Gunungrejo dan Diskominfo Kabupaten Pesawaran 

dalam pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan website desa. 
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ABSTRACT 

 

 

INTERVENTION OF GOVERNMENT TO OPTIMIZE THE VILLAGE POTENTIAL 

THOROUGH USE OF THE WEBSITE VILLAGE 

(Study in the Gunungrejo Village Way Ratai Sub-District Pesawaran Regency) 

 

 

By 

 

Ari Saputra 

 

 

The village has many potential whether it be physical or non-physical potential. In order to 

optimize the potential course of government intervention is needed. Form of government 

intervention is realized by carrying out its role as an entrepreneur coordinators, facilitators and 

stimulators. The government through that role, using information technology that is village 

website as an effort to optimize the potential of the village. This study aims to identify potential 

of Gunungrejo village which can be optimized with the village website and  forms of 

government intervention in order to optimize the potential of the village through the village 

website. This type of research is descriptive research type with qualitative approach. Then, the 

techniques of data collection by interview, documentation and observation. The results showed 

that the village Gunungrejo has the physical potential, namely the potential of agriculture, 

plantations and farms, as well as the tourism potential in the form of Anglo Waterfall being the 

excellent potential of the village. Potential non-physical in the form of human resources, 

especially the youth who are empowered to participate in building the village to become a 

member of Pokdarwis and Karangtaruna. Government intervention manifested in its role as 

entrepreneur the role of coordinator, facilitator's role and the role of stimulator. Of the four 

roles, role as an entrepreneur and a role as a stimulator become the most important role of the 

government, especially the Gunungrejo government and Diskominfo Pesawaran Regency in 

the development potential of the village through the utilization of the village website. 
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I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menyebutkan bahwa dari 236,7 juta 

penduduk Indonesia, 119 juta jiwa (50,27 %) diantaranya masih tinggal di 

pedesaan, sedangkan 117,7 juta jiwa (49,73 %) tinggal di perkotaan (BPS, 2010)  

Jumlah penduduk di pedesaan yang lebih banyak tersebut seharusnya mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah, terutama untuk mengurangi kesenjangan 

pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, termasuk kesenjangan 

pembangunan infrastruktur maupun perekonomian. Fenomena ini terjadi karena di 

kota lebih mudah mengakses informasi, tersedianya fasilitas yang lengkap dan kota 

sebagai pusat perekonomian, sedangkan desa identik dengan keterbatasan 

sumberdaya serta sarana dan prasarana. 

Kesenjangan antara desa dan kota akan memberikan dampak negatif terhadap desa, 

salah satunya adalah kemiskinan. Terbatasnya kemampuan desa dalam 

memanfaatkan sumberdaya yang ada menjadikan tingkat kemiskinan di pedesaan 

semakin tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di desa hampir dua 

kali lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan. Berikut ini 

merupakan data terkait perbandingan angka kemiskinan yang terjadi di daerah 

perkotaan dan pedesaan : 
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Gambar 1. Angka Kemiskinan Daerah Perkotaan dan Pedesaan 2013 - 2017 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018) 

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, dapat diketahui bahwa angka kemiskinan dalam 

lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Namun penurunan yang 

terjadi hanya sekitar satu persen, dan dicapai dalam waktu lima tahun. Hal ini 

berarti bahwa kemiskinan di Indonesia adalah suatu permasalahan yang tidak 

mudah untuk diselesaikan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, angka 

kemiskinan di desa masih tetap lebih tinggi dibanding di kota. Untuk itulah 

diperlukan upaya yang serius dari pemerintah supaya angka kemiskinan yang tinggi 

tersebut dapat teratasi. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan desa sebagai subjek, bukan 

hanya sebagai objek pembangunan, karena hal ini akan membatasi kewenangan 

dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya (Badri, 2016 : 65). Dengan 

desa yang menjadi subjeknya, maka desa bukan hanya sebagai penerima program 

maupun kebijakan, tapi desa juga berhak untuk ambil bagian dalam merencanakan 

dan melaksanakannya. Karena desa yang hanya dijadikan objek pembangunan akan 

kesulitan dalam memanfaatkan potensinya secara maksimal. Untuk itu desa saat ini 

2013 2014 2015 2016 2017

14,42%
13,76% 14,09% 13,96% 13,47%

8,52% 8,16% 8,22% 7,73% 7,26%

Persentase Penduduk Miskin Desa Persentase Penduduk Miskin Kota



3 
 

telah diberikan otonomi desa supaya desa memiliki hak untuk mengatur dan 

mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. 

Keberhasilan otonomi tersebut tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan 

benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat masyarakat.  

Output dari tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang 

disebut good governance. Karena menurut Efendi dalam Adianto (2017 : 4) dalam 

governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan 

kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat. Sehingga beban kerja tidak hanya ditanggung oleh pemerintah namun 

juga oleh pihak lain seperti swasta maupun masyarakat. Begitupun menurut 

Sumarto dalam Dewi (2017 :177). Kualitas governance dinilai dari kualitas 

interaksi yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society 

dan sektor swasta. Dengan demikian interaksi tersebut membutuhkan sebuah 

networking maupun kolaborasi, sehingga ketika hal ini berjalan baikm maka akan 

berdampak positif terhadap pengelolaan potensi desa 

Pengelolaan yang dilakukan secara maksimal oleh pemerintah tersebut serta desa 

yang menyimpan banyak potensi, tentunya akan mudah untuk desa dapat semakin 

berkembang. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, dan lingkungan geografis. Selain itu 

potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-

lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan 

pamong desa (Soleh, 2017 : 36). Potensi tersebut merupakan aset berharga yang 

dimiliki desa dan ketika dapat dimanfaatkan secara optimal, maka dapat menjaga 
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kelangsungan hidup masyarakat desa, dan pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan perekonomian nasional. 

Potensi yang ada di pedesaan tersebut, ternyata pada praktiknya belum dapat 

membuat desa mampu tumbuh dan berkembang sejajar dengan perkotaan. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun 

non ekonomi 

b. Kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun 

pemasaran hasil produksi masyarakat desa 

c. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan 

kawasan pedesaan yang belum memadai 

d. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan 

wilayah  

e. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat 

pembangunan daerah tertinggal (Soleh, 2017 : 36). 

Faktor yang menghambat desa dalam berkembang tersebut tentunya membutuhkan 

upaya serius dari lembaga berwenang dalam hal ini adalah pemerintah, karena 

pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran signifikan dalam upaya 

mengembangkan dan memajukan desa. Hal ini dapat terlihat dari Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 Ayat 3, dimana Ayat 3 menyatakan 

bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan : 
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a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa. 

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di 

masyarakat. 

Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk ikut 

bertanggung jawab dalam pembangunan desa. Salah satunya adalah dengan 

melakukan intervensi. Intervensi dalam mengoptimalkan pembangunan desa ini 

dapat dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang serta 

komprehensif. Intervensi yang dimaksud disini adalah turut campur secara aktif dan 

bertanggung jawab dalam proses pembangunan desa. Berdasarkan praktik yang 

ada, secara umum intervensi pemerintah diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. 

Pertama, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dan supervisor. Kedua, ada 

kalanya pemerintah harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola. Sebagai 

penyedia dan pengelola maka pemerintah berfungsi sebagai penyedia layanan 

barang publik dan penyedia kebutuhan pasar yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta 

(Sumber : http://djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada  29 November 2018 pukul 

19.00).  

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga dapat dilakukan dalam bentuk 

kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri menurut James E. Anderson 

sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah 

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with 
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a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan suatu masalah tertentu). Selanjutnya Chandler dan Plano 

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi 

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 

yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas, Tangkilisan (2003: 1). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan salah satu bentuk dari intervensi pemerintah berupa serangkaian 

tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu guna memecahkan masalah-

masalah publik atau demi kepentingan publik dengan menggunakan sumberdaya 

yang ada. Dari kesimpulan ini dapat dipahami bahwa intervensi dapat berbentuk 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik, dan juga dapat 

berbentuk peran dari pemerintah kepada masyarakat seperti menurut Blakely dalam 

Kuncoro (2004:113-114), peran pemerintah adalah sebagai entrepreneur, 

koordinator, fasilitator, dan stimulator. Namun dalam penelitian ini hanya akan 

dibahas intervensi yang berkaitan dengan peran pemerintah supaya dapat berfokus 

pada peran yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk desa. 

Berkaitan dengan pentingnya intervensi pemerintah untuk memajukan desa, saat ini 

pembangunan di desa sudah mulai digencarkan, sesuai dengan agenda prioritas 

Presiden Joko Widodo berupa sembilan program yang disebut Nawacita dimana 

butir ketiga menyatakan bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
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memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terlebih 

dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki kewenangan 

yang lebih luas dalam mengelola potensi daerah. Selain itu, Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan dasar hukum dan kewenangan untuk 

desa agar lebih otonom dan mandiri dalam menggali potensi desanya. Pemerintah 

dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah desa sama-sama memiliki 

kewenangan untuk mengeksploitasi potensi yang ada di wilayahnya untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat, namun masih tetap dalam batasan perundang-

undangan yang berlaku.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di 

desa adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Keberadaan TIK saat ini telah dirasakan manfaatnya diberbagai sektor kehidupan 

manusia. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

yang tidak terbatas pada satu bidang, melainkan dalam berbagai bidang seperti 

bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial, pertanian dan 

sebagainya. Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi di desa bertujuan 

untuk memberikan layanan informasi yang intensif, efisien, dan efektif, serta 

supaya dapat menarik investor dan mempromosikan potensi desa dalam cakupan 

yang lebih luas, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan data BPS terkait Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (IP-TIK) di Indonesia, yang  merupakan suatu ukuran standar yang 

dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 

suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK menunjukkan 
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bahwa ternyata Indonesia berada pada urutan ke-111 dari 176 negara pada tahun 

2016, dan  berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, 

dan Filipina. Sedangkan untuk indeks di level provinsi dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

Tahun 2015     Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Indeks Pembangunan TIK Indonesia Level Provinsi 2015-2016 

(Sumber : BPS, Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (IP-TIK), 2017) 

 

Berdasarkan Gambar 2 tersebut, terlihat terjadi peningkatan IP-TIK dari tahun 2015 

ke tahun 2016 untuk semua provinsi. Diantara 34 provinsi di Indonesia, provinsi 

yang memiliki IP-TIK tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan provinsi dengan 

IP-TIK terendah adalah Provinsi Papua. Sedangkan Provinsi Lampung meskipun 

pada tahun 2016 indeks pembangunan TIK nya mengalami peningkatan dari tahun 
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sebelumnya sekitar 10%, akan tetapi Lampung masih masuk ke dalam kategori 

provinsi dengan IP-TIK yang sangat rendah, dan berada pada urutan 6 terbawah 

dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan kondisi demikian, tentunya Pemerintah 

Provinsi Lampung harus terus meningkatkan pembangunan teknologi informasi 

supaya dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Adanya peningkatan Indeks 

Pembangunan TIK di Provinsi Lampung merupakan momentum yang tepat bagi 

daerah-daerah terutama desa untuk memaksimalkan potensi desanya dengan 

memanfaatkan TIK.  

Pemerintah juga telah menjamin hak desa untuk mengembangkan potensinya 

dengan memanfaatkan TIK sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, pada Pasal 86 ayat (1) sampai (6) yang intinya menyatakan 

bahwa setiap desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi 

desa, dimana pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi tersebut dengan 

menyediakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber 

daya manusia. Sistem informasi desa yang dimaksud dalam undang-undang ini 

adalah meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan 

kawasan pedesaan. Sistem informasi ini dikelola oleh pemerintah desa dan dapat 

diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan. 

Sesuai dengan amanat UU desa tersebut, maka desa dapat membuat website desa 

yang saat ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

melalui organisasi nirlaba yang bernama PANDI (Pengelola Nama Domain Internet 

Indonesia). Organisasi dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama 

pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi pengelola domain (.id). Pada 
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29 Juni 2007, pemerintah secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain 

internet Indonesia kepada PANDI. Melalui domain (.id) inilah desa dapat 

memanfaatkannya untuk membuat website desa dengan domain (.desa.id). Sampai 

saat ini, domain (.id) sudah dipakai oleh 271.711 pengguna, yang diantaranya 

adalah organisasi dan lembaga, termasuk desa. Data dari PANDI menyebutkan 

bahwa setiap tahunnya pengguna domain (.desa.id) terus mengalami peningkatan 

signifikan. Pada bulan September 2018 jumlah pengguna domain (.desa.id) 

mencapai 6.853 sedangkan pada bulan September di tahun sebelumnya berturut-

turut adalah 4.086 pada tahun 2017 dan 2.187 pada tahun 2016 (PANDI, 2018).  

Salah satu desa di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung yang memanfaatkan 

website dalam pembangunan desanya adalah desa Gunungrejo. Desa Gunungrejo 

merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Way Ratai, 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran memiliki 148 

desa/ kelurahan, dan hanya 12 diantaranya yang memiliki website desa, dimana 

salah satunya adalah Desa Gunungrejo ini. Desa selain Gunungrejo belum memiliki 

website, atau memiliki website namun tidak aktif. Hal ini karena beberapa faktor 

yang kurang mendukung seperti koneksi jaringan yang buruk, kurangnya sarana 

dan prasarana, tidak adanya aparat yang mampu mengoperasikan internet, dan 

faktor-faktor lainnya. 

Desa Gunungrejo mampu menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu upaya 

dalam mengoptimalkan potensi desanya melalui website desa yang dapat diakses di 

www.gunungrejo.desa.id. Website yang dibuat sejak tahun 2014 tersebut cukup 

aktif menyajikan konten-konten seputar kegiatan desa mulai dari perlombaan, 

event-event desa, informasi mengenai desa seperti lembaga desa, peraturan-
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peraturan desa atau produk hukum desa, dan peta desa,  serta informasi terkait 

potensi sumberdaya alam yang ada di desa, Keberadaan website ini menjadikan 

informasi dan aktivitas desa akan lebih mudah untuk disampaikan kepada 

masyarakat secara umum, sehingga akan menjadikan budaya yang transparan 

kepada publik. Pemanfaatan teknologi ini juga menjadi salah satu faktor yang 

membawa Desa Gunungrejo menjadi juara pertama dalam Lomba Desa Tingkat 

Nasional Regional I Wilayah Sumatera pada tahun 2017 lalu. (Sumber: 

https://teraslampung.com, diakses pada 04 November 2018 pukul 20.15 WIB). 

Keberadaan website desa ini juga sangat penting dalam upaya mengoptimalkan 

potensi desa yang ada, dengan adanya website yang berbasis internet ini maka 

informasi terkait potensi desa akan sangat mudah untuk dipublikasikan secara luas. 

Hal ini akan membantu desa untuk berkembang, karena Desa Gunungrejo memiliki 

potensi sumberdaya alam berupa pertanian serta wisata air terjun yang bernama Air 

Terjun Anglo yang dapat di promosikan melalui website desa. Selain itu produk-

produk dari masyarakat desa selama ini hanya dijual secara langsung melalui 

BUMDES, juga dapat dipasarkan secara online melalui website desa ini. Kondisi 

tersebut tentunya tidak lepas dari intervensi pemerintah dalam bidang TIK. 

Intervensi ini dapat terjadi dalam banyak aspek dan banyak pihak terutama oleh 

pemerintah. Fakta tersebut menjadi menarik untuk diteliti terutama mengenai 

bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan 

potensi desa melalui pemanfaatan TIK pada Desa Gunungrejo sehingga mampu 

memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam hal ini website desa sebagai 

salah satu upaya dalam menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa sajakah potensi Desa Gunungrejo yang dapat dioptimalkan dengan 

website desa? 

2. Bagaimana intervensi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi desa 

melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Desa 

Gunungrejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Teridentifikasinya potensi Desa Gunungrejo yang dapat dioptimalkan 

dengan website desa 

2. Mendeskripsikan tentang bentuk intervensi pemerintah untuk 

mengoptimalkan potensi desa melalui pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi pada Desa Gunungrejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan 

membuka pola berpikir yang baik dalam studi Ilmu Administrasi Negara 

khususnya mengenai intervensi pemerintah pada bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam mengoptimalkan potensi desa 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa Gunungrejo, penelitian ini bermanfaat untuk 

menjadi masukan serta acuan dalam pengoptimalan potensi desa dengan 

memanfaatkan website desa 

b. Bagi Pemerintah Daerah (Diskominfotik Provinsi Lampung dan 

Diskominfo Kabupaten Pesawaran), penelitian ini bermanfaat sebagai 

informasi dan masukan dalam pengembangan progam bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang bermanfaat untuk desa, terutama dalam 

membantu mengoptimalkan potensi desa. 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat terlihat 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan 

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang 

sama dengan penelitian yang akan dilakukan, namun beberapa penelitian ini 

diangkat sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian. Berikut ini merupakan 

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

Peneliti dan Topik 

Penelitian 

Hasil Penelitian 
Perbedaan dengan 

Penelitian Terkait 

Sumarni 

(2013) 

“Intervensi 

Pemerintah” 

antara Kebutuhan 

dan Penolakan di 

Bidang Ekonomi 

Penelitian ini membahas 

mengenai intervensi bidang 

ekonomi, dimana pemerintah 

diharapkan mampu melakukan 

intervensi dengan pelayanan 

yang baik, memangkas 

birokrasi, mengurangi beban-

beban usaha yang berlebihan, 

serta menciptakan iklim 

investasi dan usaha 

Penelitian yang di lakukan 

oleh Sumarni lebih 

berfokus kepada intervensi 

dibidang perekonomian. 

Sedangkan penelitian ini 

lebih pada intervensi untuk 

pengembangan potensi desa 

melalui website desa 
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Sri Hartati & 

Putri Pertiwi 

(2014) 

Pemanfaatan 

Electronic 

Government 

dalam 

Pemberdayaan 

Pemerintah & 

Potensi Desa 

Berbasis Web 

pada Desa 

Bogorejo, 

Kecamatan Gedong 

Tataan 

Penelitian ini berkaitan dengan 

pembuatan sebuah website desa. 

Sehingga pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan 

sistem informasi, dimulai dari 

perancangan hingga 

implementasi website desa 

tersebut 

Penelitian yang di lakukan 

oleh Sri Hartati & Putri 

Pertiwi ini lebih banyak 

membahas tentang 

perancangan website, 

sehingga lebih menekankan 

kepada sistemnya. 

Sedangkan penelitian ini 

membahas tentang 

intervensi dari pemerintah 

sesuai peran pemerintah 

sebagai enterpreneur, 

koordinator, fasilitator, 

stimulator 

Imam 

Samsudin & 

Muhamad 

Muslihudin 

(2018) 

 

Implementasi Web 

Government dalam 

Meningkatkan 

Potensi Produk 

Unggulan Desa 

Berbasis Android 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa implementasi web 

government berbasis Android 

berjalan dengan baik dengan 

sistem operasi Android dengan 

user interface yang menarik dan 

dinamis, 

sehingga pengguna merasa 

nyaman dan mendapatkan 

kemudahan dalam 

menggunakannya. 

Penelitian yang di lakukan 

oleh Imam Samsudin & 

Muhamad Muslihudin 

membahas tentang 

implementasi Web 

Government berbasis 

android, sehingga berfokus 

pada perancangan sistem. 

Sedangkan penelitian ini 

memfokuskan penelitian 

pada  upaya intervensi 

pemerintah untuk 

mengembangkan potensi 

desa melalui website desa 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2018 

B. Tinjauan Tentang Governance 

1. Pengertian Governance 

Pengertian governance berbeda dengan pengertian government. Menurut Efendi 

dalam Adianto (2017 : 4) menyatakan perbedaan paling pokok antara konsep 

government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas 

politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep 
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government berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam 

penyelenggaran berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam governance 

mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan 

mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan 

kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, 

rule of law, partisipatif dan kemitraan. United Nations Development Program 

(UNDP) dalam Suhadi dan Fernanda (2008 : 34) menyatakan bahwa Governance 

atau kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaaan di bidang 

ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada 

setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam 

masyarakat. Hal ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk 

mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan 

berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan kebijakan-

kebijakannya.  

Menurut Duadji (2012 : 201) governance merupakan kerangka konsep ‘filosofis’, 

‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi 

idiologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan (manajemen publik). 

Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal 

organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome dan impact, 

yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran 

bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan 
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dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik 

di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global.  

Governance, diterjemahkan oleh Dwiyanto dalam Duadji (2012 : 206) menjadi tata 

pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi 

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Sejalan dengan pendapat 

Hermawan (2017 : 18) bahwa governance adalah tata mekanisme interaksi para 

pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik 

secara pribadi maupun kelompok (perusahaan,asosiasi, LSM, dan sebagainya) 

untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan 

manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum tertentu. Lebih lanjut, 

disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah 

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan 

pembangunan. Dimana Dwipayana dan Eko dalam Sidik (2015 : 117) menjelaskan 

bahwa apabila konsep governance diletakkan dalam lingkup desa maka ada dua isu 

strategis yang penting untuk diperhatikan. Pertama, isu pemerintahan demokratis 

(democratic govermance), yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi 

masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan 

kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. 

Kedua, hubungan antar elemen governance di desa berdasarkan pada prinsip 

kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa 

secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (common good).  

Kelembagaan dalam governance terdapat banyak pelaku atau aktor yang dapat 

diidentifikasikan, mencakup individual, organisasi, institusi, dan kelompok-

kelompok sosial, yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya 
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kepemerintahan yang efektif. Dalam prakteknya kelembagaan tersebut meliputi tiga 

domain, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat 

(society) yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa governance merupakan pelaksanaan 

kewenangan/ kekuasaaan diberbagai urusan negara yang ada pada setiap tingkatan 

sebagai salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk untuk mendorong terciptanya  

kesejahteraan masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya menjadi ukuran 

penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki daya saing dan inovasi serta kinerja 

aparatur negara yang baik. 

  

2. Aktor dalam Governance 

Aktor yang dapat diidentifikasi dalam praktek governance antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Negara dan Pemerintahan. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya 

adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor 

swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organizations). 

Pengertian negara (State) atau pemerintahan dalam hal ini secara umum 

mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan 

tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan 

pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan 

membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan 

pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan 

global. 



19 
 

b. Sektor Swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan 

(manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga 

kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola 

kepemerintahan dan pembangunan, karena peranannya sebagai sumber 

peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, 

sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan 

pertumbuhan ekonomi 

c. Masyarakat Madani (Civil Society). Kelompok masyarakat dalam konteks 

kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara 

Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. 

Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat, melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara 

mobilisasi.  

Interaksi diantara ketiga pelaku governance secara sederhana dapat digambarkan 

sebagaimana terlihat berikut ini : 

 

 

 

Gambar 3. Interaksi antar aktor governance 

(Sumber : Suhadi dan Fernanda, 2008) 

Masyarakat  Swasta 

Pemerintah 
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Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa konsep governance dalam implementasinya 

tidak dapat dipisahkan antara peranan pemerintah dan peranan masyarakat. 

Meskipun tuntutan dari konsep governance dewasa ini menghendaki peranan yang 

lebih dominan justru terletak di tangan masyarakat. Alasan yang melandasinya 

sebenarnya sederhana saja, yaitu bahwa permasalahan yang harus ditangani 

pemerintahan (governability) dari waktu ke waktu cenderung meningkat sejalan 

dengan meningkatkan kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman kepentingan 

masyarakat modern dewasa ini, yang secara umum belum dipertimbangkan dalam 

kerangka teori dan praktik penyelenggaraan kepemerintahan.  

Kesimpulannya adalah ketiga aktor tersebut memegang peranan penting demi 

terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi untuk 

mewujudkan hal tersebut, meskipun saat ini yang dikehendaki adalah adanya peran 

dari masyarakat yang harus lebih dominan dari pemerintah maupun swasta. Karena 

cakupan pemerintah sangat besar sehingga akan sulit menjangkau kebutuhan riil 

dari masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan pemerintah dan swasta akan 

menjadi berkurang. 

 

C. Tinjauan Tentang Intervensi Pemerintah  

Sebelum lebih jauh membahas tentang intervensi pemerintah, perlu diketahui 

terlebih dahulu definisi pemerintah. Pemerintah didefinisikan sebagai sekumpulan 

orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan 

kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari 

lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi 

atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus 
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masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintah adalah 

organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang 

di wilayah tertentu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang 

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya 

menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya 

termasuk legislatif dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan 

dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, 

militer, dan polisi.  Rasyid dalam Labolo (2017 : 37) membagi fungsi pemerintahan 

menjadi empat bagian yaitu, pengaturan (regulation) pelayanan (public service), 

pemberdayaan (empowering) dan pembangunan (development)  

Pemerintahan juga adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena 

banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu 

menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar 

pemerintah/perintah, dan dalam kata “perintah” tersebut memiliki tiga unsur yaitu, 

ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, 

pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila 

dalam suatu negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat 

perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti 

sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus 

pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti 

luas adalah selain sebagai eksekutif, pemerintahan juga terdiri dari lembaga yang 

membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan 

peradilan (yudikatif) (Syafi’e, 2001 : 34). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah 

lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan serta memiliki fungsi untuk 

menyelenggarakan pemerintahan demi kesejahtaraan masyarakat. Dalam arti 

sempit, pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan roda 

pemerintahan, sedangkan secara luas pemerintah memiliki kewenangan dalam 

membuat undang-undang dan melaksakan peradilan.  

Melalui kewenangan dan kekuasaan itulah maka pemerintah dapat melakukan 

sebuah intervensi terhadap sebuah permasalahan publik untuk kemudian dicarikan 

jalan keluarnya. Istilah intervensi menurut KBBI adalah campur tangan dalam 

perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Konsep 

intervensi juga ditemukan di bidang ekonomi, dimana intervensi pemerintah 

diperlukan terhadap pasar untuk menghindari praktik monopoli pasar dan untuk 

menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar, 

(Sumber : http://djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada  29 November 2018 pukul 

19.00). Dalam sudut pandang permasalahan publik, intervensi ini bisa dilakukan 

dengan menyediakan sarana prasarana publik seperti listrik, air, jalan, bendungan, 

dan lain-lain. Penggunaan istilah intervensi juga ditemukan dalam urusan 

pemerintahan terutama di bidang hubungan internasional. Intervensi dipahami 

sebagai salah satu bentuk ikut campur dalam urusan negara lain yang bersifat 

diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan 

sengketa internasional.  

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi, maka 

pemerintah juga memiliki peran dan fungsi. Menurut Siagian (2000:142-150) Peran 

pemerintah dalam pembangunan Nasional terbagi menjadi lima, yaitu : peran selaku 
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stabilisator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, 

dan peran selaku pelaksana sendiri. Sedangkan menurut Ndraha (Labolo, 2017:37), 

dua fungsi dasar pemerintah adalah:  

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan  

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai 

provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa 

pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi  

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan  

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan 

dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu 

penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan 

pembangunan sarana dan prasarana.  

Blakely dalam Kuncoro (2004:113-114) juga membagi peran pemerintah ke dalam 

beberapa bentuk. Menurutnya peran pemerintah dapat mencakup peran-peran 

wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. 

1. Wirausaha  

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan 

suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan 

bangunan yang ada di daerahnya untuk tujuan bisnis maupun sebagai 

perencanaan pembangunan lainnya yang bersifat ekonomi. Organisasi 

kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan 

sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan 

swasta, maupun untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan 

oleh perusahaan swasta. 
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2. Koordinator 

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan 

kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. 

Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi 

dapat melibatkan maupun bekerjasama dengan lembaga pemerintah, badan 

usaha dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyusun tujuan, perencanaan 

dan strategi. Dimana perencanaan  pengembangan ekonomi daerah kemudian 

dipersiapkan di wilayah tertentu sebagai suatu kesepakatan bersama antara 

pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya. 

3. Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui upaya perbaikan 

lingkungan perilaku di daerahnya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah 

tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus 

dalam memanfaatkan sumbuer daya dan tenaga yang dimilikinya.  

4. Stimulator 

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha 

melalui tindakan-tindakan khusus. yang akan mempengaruhi perusahaan untuk 

masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang 

ada. Stimulasi juga diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga 

tergerak untuk ikut serta dalam upaya pembangunan. 

Berdasarkan praktik yang ada, secara umum intervensi pemerintah dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pertama, pemerintah hanya bertindak 

sebagai regulator dan supervisor. Kedua, ada kalanya pemerintah harus bertindak 
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sebagai penyedia dan pengelola. Sebagai penyedia dan pengelola maka pemerintah 

berfungsi sebagai penyedia layanan barang publik dan penyedia kebutuhan pasar 

yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar/swasta (Sumber : http://djkn.kemenkeu.go.id, 

diakses pada  29 November 2018 pukul 19.00). 

Kesimpulannya adalah bahwa intervensi pemerintah merupakan sebuah 

kewenangan dari pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana 

undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelaksanaan 

intevensi ini dilakukan pemerintah melalui berbagai perannya yaitu sebagai 

entrepreneur, koordinator, fasilitator, stimulator. 

 

D. Tinjauan Tentang Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, 

tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa 

adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau 

desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (KBBI, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013). Sedangkan definisi desa menurut UU 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Konsekuensi dari pengertian tersebut adalah desa menjadi suatu bagian dari sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan 

kepala desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari 

pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan 

pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Pemerintahan Desa, bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggara atau yang dikenal 

selama ini sebagai pemerintahan (Kepala Desa) adalah pelaksana kebijakan, 

sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga pembuat dan pengawas 

kebijakan (peraturan) yang dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pengertian desa menurut undang-undang di atas sangat jelas bahwa desa merupakan 

self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud 

dengan desa adalah kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang 

memiliki batas-batas wilayah dimana masyarakatnya masih memiliki ikatan lahir 

batin yang kuat dan bersifat tradisional dengan kewenangan untuk mengatur sendiri 

penyelenggaraan rumah tangganya yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman bahwa 

desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 
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masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa 

yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang 

seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi 

Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi 

Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni : 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa.  

Desa juga memiliki hak dan kewajiban, diantaranya yaitu desa berhak:  

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, 

adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa 

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa 

c. Mendapatkan sumber pendapatan 

Sedangkan desa memiliki kewajiban untuk : 
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a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa 

dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa 

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

Berdasarkan pengertian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), 

ciri-ciri desa adalah :  

a. Perbandingan lahan dengan manusia (man land ratio) cukup besar  

b. Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris) 

c. Hubungan antarwarga desa masih sangat akrab  

d. Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku  

Secara umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu:  

a. Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam  

b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga 

desa banyak tergantung pada perubahan musim 

c. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja 

d. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar  

e. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris  

f. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban  

g. Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat 

h. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah. 



29 
 

Desa mempunyai tiga unsur penting, yaitu:  

a. Daerah meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta penggunaannya  

b. Penduduk berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi 

jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian  

c. Tata kehidupan dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama 

warga desa, biasanya hubungan antar anggota masyarakat masih sangat erat 

Menurut perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Desa tradisional adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan 

terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok 

tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada 

pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, kehidupan mereka masih 

dikontrol oleh alam. Sebagai contoh adalah desa-desa yang di suku terasing. 

b. Desa swadaya adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi 

keburuhan sendiri. Desa ini memiliki ciri yaitu umumnya terletak di daerah 

terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar 

sehingga proses kemajuannya sangat lamban. Selain itu karena 

produktivitas yang rendah maka kegiatan ekonomi masih terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, teknologi masih rendah serta sarana prasarana 

yang kurang 

c. Desa swakarya adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa 

swadaya. Sehingga dapat dikatakan merupakan tahap perkembangan dan 

transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Masyarakatnya sudah 

mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai 
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tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering. Selain itu sudah mulai 

digunakan alat-alat teknologi dalam menunjang kehidupan masyarakatnya, 

mata pencaharian yang mulai bervariasi sehingga produktivitas menjadi 

bertambah, serta berkembangnya fungsi dari lembaga pemerintahan dan 

masyarakat yang mulai memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam 

membangun desanya 

d. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah maju karena mampu 

memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Hal ini ditandai oleh 

kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan 

wilayah lain (fungsi perdagangan), tidak lagi terikat oleh adat istiadat, semua 

kebutuhan pokok sudah dapat dipenuhi sendiri, kepadatan penduduk yang 

tinggi, mata pencaharian penduduk yang sudah tidak didominasi oleh sektor 

agraris, lembaga-lembaga desa yang sudah sangat berkembang serta sarana 

prasarana desa yang lebih maju dari desa lain (Daryono: 2017 : 4) 

Desa Gunungrejo yang terletak di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran 

merupakan salah satu jenis desa swakarya apabila dilihat dari perkembangan 

masyarakatnya. Hal ini karena masyarakat serta pemerintah Desa Gunungrejo 

sedang berupaya untuk bertransisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. 

Hal ini ditandai dengan sudah mulai digunakannya teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari, mata pencaharian masyarakat Desa Gunungrejo yang mulai bervariasi, 

adanya komunikasi dan interaksi dengan masyarakat luar, serta lembaga 

kemasyarakatan yang telah berkembang dan masyarakat mulai memiliki kesadaran 

untuk membangun desanya. 
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2. Pengertian Potensi Desa 

Pengertian potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk  

dikembangkan, daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan (KBBI, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2013). Hal ini berarti potensi adalah suatu daya atau 

kemampuan dari sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi desa 

adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa 

yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Potensi Desa ada 2 yaitu potensi fisik dan 

potensi non fisik. 

Potensi fisiknya meliputi : 

a. Unsur tanah, dimana tanah ini merupakan faktor terpenting bagi penghidupan 

warga desa. Unsur tanah juga mempengaruhi keberhasilan mata pencaharian 

bertani ; tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat dan sebagainya, 

memiliki ciri-ciri perekonomian tertentu yang dapat kita hubungkan dengan 

budidaya tebu, tembakau, karet, coklat, teh, kopi, dan sebagainya. Namun, 

perkebunan melalui modal teknologi dam perencanaan yang tepat. 

b. Unsur air, yang menentukan bagi kepentingan sehari-hari dan pengairan. 

Adapun yang mengenai betapa pentingnya air bagi warga desa yaitu untuk 

irigasi, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Sudah selayaknya bahwa 

daerah tanah karst yang kekurangan air, penduduknya banyak yang 

menderita. 

c. Unsur cuaca dan iklim, yang menjadi peranan penting bagi desa agraris. Iklim 

desa atau tipe iklim tepatnya, bergantung pada ketinggian letak desa secara 

topografis di atas permukaan laut. 
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d. Ternak, yang berfungsi sebagai sumber tenaga hewan, sumber bahan 

makanan, dan sumber keuangan. 

e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah, produsen, dan konsumen. 

Disamping potensi fisik, potensi non fisik tidak dapat diabaikan, potensi non fisik, 

meliputi : 

a. Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat 

merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun. 

b. Lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya yang dapat 

memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif. 

c. Aparatur dan pamong desa, yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya 

jalan roda pemerintahan desa 

Sehingga dalam usaha mengembangkan desa perlu ada : 

a. Pemimpin desa yang mampu membimbing dan mengetahui besar lingkungan 

desa. Jadi perlu ada penataan atau upgrading rural leaders. 

b. Aparatur desa yang memiliki tertib administrasi desa. Perlu peningkatan 

dalam seluk-beluk keadministrasian dan tata usaha kantor. 

c. Warga desa, yang dapat menyesuaikan dengan pembangunan desa dalam arti 

sempit dan luas, (Maryani, 2008 : 9) 

Jadi potensi desa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang 

masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan untuk selanjutnya dapat 

digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana potensi desa 

tersebut terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik.  
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E. Tinjauan Tentang Website Desa 

Website adalah salah satu aplikasi yang berisi dokumen-dokumen multimedia di 

dalamnya yang menggunakan protocol HTTP dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Website umumnya 

merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name) atau sub domain di 

WWW (World Wide Web) di internet. WWW terdiri dari seluruh situs web yang 

tersedia kepada publik. Saat ini web tidak hanya berfungsi sebagai media untuk 

mencari informasi, tetapi web sudah banyak digunakan secara komersial oleh 

seluruh lembaga dan instansi di seluruh dunia. Web saat ini telah semakin dinamis 

interaktif dan cerdas dengan bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk 

menutupi kekurangan yang ada pada HTML sebagai bahasa standar untuk web. 

Berbeda dengan zaman dahulu dimana web hanya dapat menyajikan informasi, saat 

ini web telah dapat lebih interaktif dengan pengguna melalui pengisian form, 

validasi, input ataupun transaksi online, (Supriyatno, 2007 : 45) 

World Wide Web (WWW) merupakan bagian dari internet yang paling cepat 

berkembang dan paling populer. WWW bekerja berdasarkan pada tiga mekanisme 

berikut : 

a. Protocol standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada computer 

networking. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol untuk 

WWW 

b. Address WWW memiliki aturan penamaan web yaitu URL (Uniform 

Resources Locator) yang digunakan sebagai standar alamat intenet 

c. HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web, 

(Supriyatno, 2007 : 47) 
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Website terbagi menjadi dua jenis yaitu website statis dan website dinamis. Website 

statis adalah website dimana pengguna tidak bisa mengubah konten dari website 

tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara 

pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman 

tersebut tidak memiliki database, data dan informasi yang ada pada website statis 

tidak berubah-ubah kecuali diubah sendiri oleh servernya. Sedangkan website 

dinamis adalah website dimana dapat terjadi interaksi yang kompleks antara server 

dan penggunanya. Seseorang dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan 

menggunakan browser. Permintaan dari pengguna dapat diproses oleh server yang 

kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda. Halaman pada website dinamis 

memiliki database sehingga memiliki data dan informasi yang berbeda-beda 

tergantung input yang disampaikan client, (Sulhan, 2006 : 31). 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa website adalah kumpulan 

dari dokumen-dokumen multimedia yang terdapat pada satu domain atau sub 

domain yang menggunakan protokol HTTP dan untuk mengaksesnya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Website yang bersifat statis 

tidak dapat melakukan interaksi timbal balik dengan penggunanya, sedangkan pada 

website dinamis bisa terjadi interaksi antara server dengan penggunanya. 

Website desa memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Mempromosikan keberadaan desa kepada masyarakat secara luas. Kurang 

lebih 1 Miliar orang di dunia dan 130 juta orang di Indonesia pengguna 

akses internet. 



35 
 

2. Dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang profil desa, visi dan 

misi, fasilitas-fasilitas yang disediakan, informasi mengenai pelayanan yang 

diberikan, dan potensi desa. 

3. Mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari 

masyarakat dunia terhadap mutu pelayanan desa. 

4. Membangun citra desa dimata masyarakat luas, dimana hal tersebut di 

representasikan pada tampilan website. 

5. Mempermudah investor untuk mendapatkan segala informasi mengenai 

data potensi desa atau pelayanan yang diberikan, (Sumber : http:// 

sumberingin-blitar.desa.id, diakses pada 3 November 2018 pukul 17.00). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa website desa adalah sebuah 

aplikasi online yang memiliki konten-konten informasi tentang berbagai hal seputar 

desa. Di dalam website desa terdapat informasi mengenai potensi desa dimana 

dengan dimanfaatkannya website tersebut maka sebuah desa akan memiliki peluang 

yang lebih besar dalam membangun desanya. 

 

F. Kerangka Pikir 

Kesenjangan yang terjadi antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang tinggi 

mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat pedesaan, yaitu kemiskinan. 

Padahal di sisi lain, desa menyimpan banyak potensi yang apabila dimanfaatkan 

secara maksimal maka akan dapat membuat desa menjadi maju. Potensi di desa 

yang berupa potensi fisik dan non fisik seharusnya dapat dijadikan modal utama 

dalam membangun desa. Namun keterbatasan yang terdapat di desa menyebabkan 

kurangnya potensi desa dapat dioptimalkan dengan baik. Disisi lain, pemerintah 
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sebagai penyelenggara negara dalam Undang-undang tentang Desa Pasal Pasal 86 

ayat (1) sampai (6) yang menyatakan bahwa setiap desa berhak mendapatkan akses 

informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota melalui sistem informasi desa, termasuk perangkat keras dan 

perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Serta informasi tersebut 

dapat diakses oleh semua masyarakat serta semua pemangku kepentingan. 

Adanya amanat dari Undang-undang Desa tersebut serta dilatarbelakangi oleh 

urgensi keberadaan teknologi dalam hal ini adalah website desa untuk mendukung 

kemajuan desa, maka pemerintah harus melakukan langkah intervensi, namun 

intervensi yang dimaksud disini adalah turut campur secara aktif dan bertanggung 

jawab dalam proses pembangunan desa. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah 

untuk melakukan intervensi, maka pemerintah juga memiliki peran dan fungsi. 

Menurut Blakely dalam Kuncoro (2004:113-114), peran pemerintah adalah 

pemerintah sebagai wirausaha/entrepreneur, pemerintah sebagai koordinator, 

pemerintah sebagai fasilitator dan pemerintah sebagai stimulator. 

Desa Gunungrejo sebagai salah satu di Kecamatan Way Ratai, Kabupaten 

Pesawaran, merupakan salah satu desa yang cukup aktif dalam menggunakan 

website desa, terutama untuk mempublikasikan potensi desanya kepada khalayak 

luas, dan hal ini tidak terlepas dari upaya intervensi pemerintah dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Dengan demikian peneliti ingin 

mengetahui apa saja intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan  

potensi Desa Gunungrejo, dan apa potensi yang berhasil dioptimalkan melalui 

website desa ini. Sehingga kerangka pikir pada penelitian ini adalah : 
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Gambar 4. Kerangka Pikir 

(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018)

 Kesenjangan dan kemiskinan yang 

terjadi antara pedesaan dan perkotaan 

Dibutuhkan intervensi pemerintah supaya 

desa dapat berkembang serta 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 86 ayat (1) sampai (6) yang menyatakan bahwa 

setiap desa berhak mendapatkan akses informasi yang 

dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota melalui sistem informasi desa, 

termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, 

jaringan serta sumber daya manusia. Serta informasi 

tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat dan 

semua pemangku kepentingan  

Intervensi pemerintah untuk 

mengoptimalkan potensi desa, dengan 

menggunakan teori dari Blakely dalam 

Kuncoro (2004:113-114), tentang 

empat peran pemerintah, yaitu:  

a. Peran pemerintah sebagai 

Wirausaha (Entrepreneur) 

b. Peran Pemerintah sebagai 

Koordinator 

c. Peran Pemerintah sebagai 

Fasilitator 

d. Peran Pemerintah sebagai 

Stimulator 

e.  

Website desa 
 

Menurut Soleh (2017 : 36) Potensi 

desa terbagi menjadi dua : 

Potensi fisik : tanah, air, cuaca dan 

iklim, ternak, serta manusia 

Potensi non-fisik : masyarakat desa, 

lembaga sosial, serta aparatur dan 

pamong desa 

Potensi desa dapat dikembangkan 

secara optimal dengan adanya 

intervensi pemerintah, sehingga dapat 

menciptakan kesejahteraan dan 

peningkatan perekonomian 

masyarakat Desa Gunungrejo  



 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengambarkan intervensi 

pemerintah terhadap pengoptimalan potensi Desa Gunungrejo dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yaitu website desa. Sesuai dengan pendapat 

Strauss & Corbin dalam Tresiana (203 :14) bahwa pendekatan kualitatif adalah 

sebagai penelitian yang menghasikan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Sedangkan tipe penelitian yang 

digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu sebuah tipe penelitian yang 

menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data secara tulisan 

maupun gambar.  

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang diteliti dan 

mengarahkan peneliti agar tidak kesulitan dengan banyaknya data yang diperoleh 
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dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada upaya intervensi 

pemerintah dalam mengoptimalkan potensi desa melalui pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Desa Gunungrejo. 

 

Sehingga fokus pada penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi potensi Desa Gunungrejo yang dapat dikembangkan melalui 

website desa. Potensi tersebut dapat berupa potensi fisik yaitu seperti potensi 

tanah/lahan, sumberdaya air, dan peternakan, maupun potensi non fisik berupa 

masyarakat serta aparatur dan organisasi desa. 

 

2. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi, maka 

pemerintah juga memiliki beberapa peran. Menurut Blakely dalam Kuncoro 

(2004:113-114), peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu: 

a. Wirausaha, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam 

mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah serta sumber 

daya ekonomi potensial, seperti pengembangan badan usaha di desa 

maupun mengoptimalkan potensi wisata dan produk pertanian masyarakat. 

b. Koordinator, peran ini berkaitan dengan pemerintah sebagai pembuat 

strategi-strategi serta menetapkan kebijakan bagi pembangunan di 

daerahnya dengan melibatkan kelompok masyarakat, lembaga pemerintah 

lain maupun badan usaha dalam proses penyusunan kebijakannya. Hal ini 

bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan, perizinan maupun 

pembuatan program khusus untuk mengoptimalkan potensi desa 

c. Fasilitator, dimana pemerintah melalui peran ini dapat melakukan upaya-

upaya perbaikan untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Dengan 
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upaya meliputi pengefisienan proses pembangunan, dan pemberian 

fasilitas penunjang lainnya. Kaitannya dengan penelitian ini pemerintah 

seharusnya dapat memastikan ketersediaan sumberdaya seperti jaringan 

internet dan perangkat komputer untuk desa, serta memberikan dukungan 

pendanaan. 

d. Stimulator, dalam perannya dilakukan dengan menstimulasi masyarakat 

melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi masyarakat 

untuk ikut aktif dan tergerak untuk turut serta dalam upaya mencapai 

kesejahteraan bersama.  Hal ini dilakukan dengan memberikan bimbingan, 

pengarahan, penyuluhan serta pelatihan-pelatihan rutin untuk masyarakat. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Desa Gunungrejo Kecamatan Way 

Ratai Kabupaten Pesawaran. Desa Gunungrejo dipilih karena desa ini merupakan 

salah satu desa yang memiliki website desa, dimana website tersebut cukup aktif 

mempublikasikan informasi-informasi seputar desa, serta Desa Gunungrejo 

pernah menjadi juara 1 saat mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti lomba 

desa tingkat nasional pada tahun 2017. Sehingga diharapkan Desa Gunungrejo 

ini dapat memberikan informasi yang dapat mengungkap, menjawab dan 

menggambarkan tentang intervensi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan 

potensi desa yang ada melalui pemanfaatan website desa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik 

untuk memproleh data primer di lapangan, bentuk data yang diperoleh ada 

berupa suara rekaman (audio) dan tulisan hasil wawancara, dimana informan 

yang akan diwawancarai antara lain : 

Tabel 2. Daftar Informan 

 
No.  Informan  Instansi/posisi Informasi  

1 
Irsan S.Sos., 

M.IP 

Kepala Seksi 

Pengembangan 

Informatika Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi Provinsi 

Lampung 

Peran Diskominfotik Provinsi 

Lampung dalam 

mengoptimalkan potensi desa 

melalui website desa 

2 
Gunadhi Lilik S, 

SE, MM 

Kepala Bidang 

Pemberdayaan E-

Government di 

Diskominfo Kabupaten 

Pesawaran 

Peran Diskominfo Kabupaten 

Pesawaran dalam 

mengoptimalkan potensi desa 

melalui website desa 

3 Suranto Kepala Desa Gunungrejo 
Potensi Desa Gunungrejo dan 

pemanfaatan website desa 

4 Wagirin 

Ketua Gapoktan Tunas 

Harapan Desa 

Gunungrejo 

Pengelolaan potensi pertanian di 

Desa Gunungrejo 

5 Suratno 
Ketua BUMDes Tunas 

Jaya Desa Gunungrejo 

Pengelolaan potensi ekonomi 

masyarakat melalui BUMDes 

6 Hartono 

Ketua POKDARWIS 

Tunas Mandiri Desa 

Gunungrejo 

Pengelolaan potensi pariwisata 

di Desa Gunungrejo 

7. Muniti 

Ketua KWT (Kelompok 

Wanita Tani) Desa 

Gunungrejo 

Pengelolaan potensi pertanian 

khusus wanita di Desa 

Gunungrejo 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2018 

2. Observasi (Pengamatan) 

Penelitian ini berupaya melakukan pengumpulan data mengenai hal yang 

berkaitan dengan potensi yang ada di Gunungrejo, dan pelaksanaan program 

website Desa Gunungrejo, dengan cara melakukan pengamatan langsung di 
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lapangan dengan bentuk datanya berupa foto/gambar dan video. Berikut ini 

adalah objek informasi yang akan diteliti : 

 
Tabel 3. Objek Observasi 

 
No. Observasi  Informasi  

1 Potensi Desa Gunungrejo 
Data potensi yang ada di Desa Gunungrejo, 

baik potensi fisik maupun non fisik 

2 Pelaksanaan website desa Konten-konten website desa 

3 Intervensi pemerintah  
Bentuk ntervensi yang dilakukan oleh 

pemerintah 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2018 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu menggunakan teknik 

dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersumber pada data-data 

tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan  program website desa 

Desa Gunungrejo. Berikut ini adalah dokumen yang akan diperoleh peneliti 

dari kunjungan lapangan, antara lain: 

Tabel 4. Dokumentasi penelitian 

 

No. Dokumentasi Substansi 

1 Profil Desa Gunungrejo Gambaran umum Desa Gunungrejo 

2 Website Desa Gunungrejo Konten website desa Gunungrejo 

3 Data Potensi Desa Gunungrejo 
Gambaran potensi yang ada di desa 

Gunungrejo 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2018 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 
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orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247) menyatakan 

terdapat tiga komponen analisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan 

transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan 

dokumen lapangan. Data yang ada dilapangan kemudian dirangkum, 

memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan 

atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami  tersebut.  Batasan  

yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion/Verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-
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bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang  kredibel. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini mengunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri atas tiga metode yaitu: 

1) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3) Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Berdasarkan tiga metode di atas, peneliti hanya akan menggunakan dua metode 

triangulasi pada penelitian ini, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Metode ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Potensi yang ada di Desa Gunungrejo terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan 

potensi non fisik.  

a. Potensi fisik berupa potensi pertanian dan perkebunan seperti perkebunan 

kakao, pisang, cabai anglo dan sayuran yang ditanam dimasing-masing rumah 

masyarakat, dan telah menjadi potensi utama yang dimanfaatkan masyarakat 

dalam mata pancaharian, potensi peternakan berupa peternakan sapi dan 

kambing yang pengelolannya diserahkan kepada masyarakat serta potensi 

pariwisata yang menjadi potensi unggulan berupa Air Terjun Anglo. 

b. Potensi non fisik berupa sumberdaya manusia. Desa Gunungrejo memiliki 

SDM yang cukup besar terutama yang berada di usia produktif sehingga 

berpotensi untuk dioptimalkan terutama pemuda desa yang telah 

diberdayakan dengan menjadi anggota Pokdarwis dan Karang Taruna untuk 

mengelola potensi pariwisata, selain itu masyarakat yang mayoritas 

berprofesi sebagai petani juga menjadi potensi SDM tersendiri, baik petani di 

kebun maupun di perumahan.  
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Berdasarkan potensi desa yang dimiliki serta adanya kewenangan pemerintah 

desa sebagai aktor governance ditingkat desa yang dijamin undang-undang 

untuk mengelola potensi desa tersebut, pemerintah Desa Gunungrejo telah 

berupaya mengoptimalkan potensi desanya dengan memanfaatkan website desa 

yang sejauh ini telah membantu pengoptimalan potensi desa terutama dalam hal 

publikasi dan promosi potensi kepada publik. Namun masih ada beberapa 

potensi yang masih perlu dioptimalkan melalui website desa seperti potensi 

peternakan dan peningkatan pelayanan masyarakat seperti pembuatan surat 

secara online serta mempublikasikan program kerja desa.  

2. Intervensi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi Desa Gunungrejo melalui 

website diwujudkan melalui peran-perannya sebagai wirausaha (entrepreneur), 

koordinator, fasilitator dan stimulator. Namun keempat peran ini tidak berjalan 

baik terutama pada Diskominfo Kabupaten Pesawaran dan Diskominfotik 

Provinsi Lampung sebagai akibat adanya otonomi daerah dan otonomi desa.  

a. Peran sebagai wirausaha (entrepreneur) diwujudkan dengan 

diintegrasikannya BUMDes dengan website desa oleh Pemerintah Desa 

Gunungrejo yang didukung oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran untuk 

meningkatkan promosi potensi desa. 

b. Peran sebagai koordinator diwujudkan dengan koordinasi antara pemerintah 

desa dengan Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam pengajuan tower 

seluler, serta rapat koordinasi antara Diskominfo Kabupaten Pesawaran dan 

Diskominfotik Provinsi setiap dua bulan. 

c. Peran sebagai fasilitator diwujudkan dengan pemberian pelatihan kepada 

operator Desa Gunungrejo oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran untuk 
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peningkatan kemampuan operasional website desa, meskipun dalam 

pelaksanaannya tidak berjalan secara rutin dan berkelanjutan.  

d. Peran sebagai stimulator diwujudkan dengan diadakannya seminar oleh 

Diskominfo Kabupaten Pesawaran yang menghadirkan desa yang telah 

berhasil dalam mengelola website desa untuk memberikan motivasi, 

meskipun terkendala dalam keberlanjutannya.  

Diantara keempat peran tersebut, peran sebagai wirausaha (entrepreneur) dan 

peran sebagai stimulator menjadi peran yang paling utama yang dilakukan 

pemerintah terutama pemerintah Desa Gunungrejo dan Diskominfo Kabupaten 

Pesawaran dalam pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan website 

desa. Karena kedua peran tersebut yang paling berpengaruh dalam mewujudkan 

kesejahteraan desa melalui website desa 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa 

rekomendasi yaitu sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa Gunungrejo perlu meningkatkan intensitas upload 

informasi seputar desa di website desa maupun media sosial lainnya seperti 

facebook dan instagram, termasuk memasukkan potensi peternakan dan 

pelayanan terkait pembuatan surat dan mempublikasikan program kerja 

desa maupun pendapatan selama 1 periode. 

2. Pemerintah Desa Gunungrejo perlu menciptakan sebuah UMKM berbasis 

masyarakat untuk memaksimalkan potensi di desa, seperti pengelolaan hasil 
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pertanian untuk makanan khas desa, maupun sovenir khas desa untuk dijual 

di sekitar air terjun.  

3. Diskominfo Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan pelatihan, seminar, 

maupun pendampingan kepada pemerintah Desa Gunungrejo terkait 

website desa, yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. 

4. Diskominfo Kabupaten Pesawaran perlu menciptakan sinergi maupun 

koordinasi dengan Dinas Pertanian maupun Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa untuk memaksimalkan potensi pertanian di desa, terutama 

dalam pemanfaatan lahan perkebunan yang jumlahnya sangat besar. 

5. Diskominfotik Provinsi Lampung perlu meningkatkan pembinaan hingga 

tingkat desa, terkait pelaksanaan TIK di desa dengan lebih intensif melaui 

rapat koordinasi rutin dengan Diskominfo Kabupaten Pesawaran. 
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