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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan potensi swadaya 
masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2013, 2) Untuk mendeskripsikan pemanfaatan potensi swadaya 
masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2013, 3) Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dari 
pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, 
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2013.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek utama adalah Subjek 
penelitian ini adalah  perangkat desa dan masyarakat yang meliputi kepala desa, 
Sekertaris Desa, tokoh masyarakat, Ketua RT, warga desa. Objek utama adalah 
potensi swadaya masyarakat dalam pem-bangunan Desa Sidorejo, Kecamatan 
Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Peran 
masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam 
pembangunan desa sangatlah penting, dalam aspek fisik, pembangunan prasarana 
dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau masyarakat 
desa sebagai subjek pembangunan. kebersamaan dan tanggung jawab memang 
berpotensi dalam swadaya masyarakat desa Sidorejo. Kebersamaan warga dapat 
dilihat dari kekompakan dalam melakukan perbaikan jalan secara gotong royong 
demi terwujudnya kesejahteraan bersama. 2) Pemanfaatan potensi swadaya 
masyarakat dilihat dari tenaga masyarakatnya sendiri dalam menyelesaikan dan 
mengelola pembangunan jalan, pengairan, perbaikan parit di desa secara bersama-
sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, yaitu: a) Potensi sumber daya 
manusia, b) Potensi kelembagaan baik lembaga pemerintahan desa (BPD dan 
Pemerintah Desa), c) Potensi kesadaran untuk berkelompok, d) Potensi sarana dan 
prasarana. 3) Kendala dalam pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam 
Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 
diantaranya: a) kwalitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk 
mendukung pelaksanan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan, 
khususnya dalam mengelola alokasi dana desa, b) bantuan dari Pemerintah tidaklah 
mudah untuk diperoleh, c) keadaan ekonomi masyarakat desa yang mayoritas 
rendah. 
 
Kata kunci : potensi, swadaya masyarakat, desa 
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PENDAHULUAN 

Pemerintahan desa sejak zaman nenek-moyang, orang Indonesia sudah cukup 

teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat adanya cita demokrasi dan 

otonomi dan sifat gotongroyong pada masyarakat, bahkan sampai sekarang 

gotongroyong sangat kental di masyarakat desa yang membuat masyarakat saling 

membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan 

desa. munculnya globalisasi  mempengaruhi perkembangan masyarakat desa, baik 

yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan melakukan 

kegiatan, selain itu hal ini secara nyata dapat disaksikan pada kehidupan di 

masyarakat perkotaan. Namun, hal tersebut tidak banyak ditemukan dalam 

kehidupan masyarakat pedesaan, keterbatasan prasarana masyarakat pedesaan belum 

mampu mengapresiasi kegunaan teknologi yang ada. Untuk itu perlu adanya 

pendidikan atau pengenalan tata cara penggunaan teknologi yang ada di desa sebagai 

alat dalam melakukan pengembangan swadaya masyarakat desa dan pembangunan 

potensi desa yang akan dikembangkan lebih maju dari sebelumnya. 

Menurut Satria dkk (2011:63), “secara geopolitik desa merupakan wilayah 

administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan”. Secara yuridis keberadaannya 

diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah tersebut pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah : 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 200),  bahwa “desa adalah 

sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun”. Satria 

dkk (2011:63) menjelaskan lazimnya suatu wilayah administratif maka pembentukan 

desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, “ Jumlah penduduk, luas wilayah, 

bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintah”.  
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Masyarakat adalah satuan kehidupan yang terdiri dari individu-individu, 

sekelompok individu yang melakukan interaksi yang kontinu melairkan pola 

keidupan bersama. Pola tersebut antara lain berwujud dalam proses kehidupan 

tentang bagaimana antara individu berhubungan secara timbal balik, bagaimana 

terjadi hubungan yang menggaambarkan adanya pertukaran dan hubungan saling 

bekerja sama satu dengan yang lain (Soetomo, 2013: 21). Di kehidupan sehari-hari, 

kita sering mendengar ungkapan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu 

golongan, apabila golongan itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Ungkapan itu 

merupakan ide untuk melakukan pembangunan di suatu desa, karena pembangunan 

merupakan proses secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

Desa dalam pengembangan potensi yang ada di masyarakat. 

Menurut Satria dkk (2011:5), “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 

harus dilaksanakan disegala sektor politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan dan 

keamanan”. Pembangunan desa merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 yaitu  

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.     

UU No. 17 Tahun 2007 menyatakan  bahwa Visi Pembangunan Nasional 

adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi Pembangunan 

Nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Mandiri, berarti hak bangsa Indonesia untuk menentukan yang terbaik agar 

menjadi bangsa yang martabat dan berdaulat.  

2) Maju, berarti kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, SDM berkualitas 

dan kelembagaan yang mantap.  

3) Adil berarti tidak ada kesenjangan, diskriminasi, dan pembangunan 

dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.  

4) Makmur berarti rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga 

kehadiran bangsa Indonesia dapat memberi arti bagi bangsa-bangsa lain. 

Pembangunan desa pada kenyataannya masih kurang melibatkan masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya yang bekerja hanya dari perangkat desa dan sebagian 

masyarakatnya saja. Oleh karena itu banyak masyarakat yang belum merasakan 

manfaat dari pembangunan desa. 
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Pembangunan Desa seharusnya melibatkan masyarakat setempat baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk 

sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta mengelola seluruh potensi yang 

terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang 

seimbang dan berkelanjutan, serta diikuti dengan pelaksanaan secara transparan, 

mendasarkan pada musyawarah dan kekeluargaan. Selain itu masyarakat harus 

mengetahui potensi atau kemampuan yang ada pada individu untuk mengembangkan 

dan mengelola sumber daya alam di desa menggunakan dan mempelajari teknologi 

yang tersedia. Sebagai upaya meningkatkan taraf keidupan, sarana prasarana yang 

terpadu dan di rasakan oleh semua masyarakat desa.   

Begitu juga dengan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

membahas mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah disusun agar pemerintahan 

daerah mampu melaksanakan otonominya secara optimal yaitu daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 

peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 

peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal. Hal ini berkaitan dengan tema penelitian 

mengenai pembangunan desa secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang akan 

dikembangkan. 

Berdasarkan data Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

sebagian besar (70%) memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di Desa Sidorejo 

terdapat 3 TK, 2 SD, dan 1 MI. Untuk menunjang sarana pendidikan formal di desa 

ini, didukung oleh sarana pendidikan non formal seperti Tempat Pendidikan Al-

qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah. Sarana kesehatan yang ada di Desa Sidorejo 

adalah Polindes dengan pelayanan kesehatan oleh bidan desa, namun belum punya 

gedung sendiri dan masih menumpang di balai desa. Maka Desa Sidorejo sangat 

membutuhkan gedung Polindes guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis disini mencoba melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Potensi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus 

di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendiskripsikan potensi swadaya 

masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2013. 2) Untuk mendiskripsikan pemanfaatan potensi swadaya 

masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2013. 3) Untuk mendiskripsikan kendala-kendala dari pemanfaatan 

potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Alasannya karena data yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. 

Sekaligus pula karena analisisnya menggunakan model analisis interaktif. Penelitian 

ini dilakukan dalam rangka mencari data yang ada dilokasi atau lapangan penelitian 

yang didapat dari narasumber, aktifitas maupun ilustrasi yang terkait potensi 

swadaya masyarakat dalam pembangungan desa. 

 Subjek utama adalah Subjek penelitian ini adalah  perangkat desa dan 

masyarakat yang meliputi kepala desa, Sekertaris Desa, tokoh masyarakat, Ketua RT, 

warga desa. Objek utama adalah potensi swadaya masyarakat dalam pem-bangunan 

Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.  

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara data itu diperoleh atau 

cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai, guna memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang diteliti (Sutopo, 2006:66).  Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini 

melalui metode wawancara mendalam diperoleh dari dua jenis informan, yang 

pertama yaitu kepala desa beserta anggota di kantor desa dan warga masyarakat yang 

di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Triangulasi sumber 

dimaksud dengan membandingkan informan dari kepala desa beserta anggota di 

kantor desa dan warga masyarakat yang di tunjuk oleh peneliti untuk memberikan 

informasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Fokus kajian penelitian ini mengenai potensi swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa. untuk itu diperlukan data-data yang mendukung hal tersebut. 

Data dimaksud diperoleh dengan wawancara pada informan masyarakat, perangkat 

desa (kepala desa, sekertaris desa, RT, pamong desa, kamituwo) di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, juga observasi pada kegiatan swadaya 

masyarakat dalam pembangunan desa serta dokumen-dokumen berupa foto 

pembangunan desa. hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Profil potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Potensi masyarakat desa merupakan jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi 

keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa 

industri, dan meningkatnya volume pelayanan di desa. Masyarakat dipedesaan masih 

perlu untuk diberdayakan dalam menggali potensi yang dimilikinya, terutama untuk 

merumuskan, memusyawarahkan, dan menentukan prioritas pembangunan desa. 

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mempunyai 

potensi dalam diri individunya tetapi masih memerlukan sentuhan tangan pemerintah 

untuk meningkatkan dan menggali potensi, untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

di lingkungan wilayahnya.  
 

Peran masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting, dalam aspek 

fisik, pembangunan prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya 

menempatkan penduduk atau masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai 

subjek pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan 

sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku 

pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif dalam proses 

pembangunan mengambil posisi secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif 

masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan 
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masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap pengkajian, perencanaan 

pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua tahap proses pembangunan tersebut. 

Kesadaran kolektif dapat memunculkan kepentingan bersama yang untuk 

sementara mengesampingkan kepentingan individu. Kepentingan bersama ini perlu 

dipenuhi melalui tindakan bersama. Kesadaran bersama yang didukung modal social 

juga dapat menjadi energi bagi tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan 

bersama. Sebagai contoh, gotong royong yang ditemukan dalam masyarakat di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak hanya dimaksudkan untuk 

memenuhi kepentingan bersama, akan tetapi dapat juga dalam rangka memenuhi 

kepentingan dan keperluan pribadi.   

Gotong royong untuk kepentingan bersama misalnya dalam membangun 

berbagai fasilitas umum seperti jalan desa, saluran irigasi. Sementara gotong royong 

untuk kepentingan pribadi misalnya sambat sinambat dalam membangun rumah, 

membantu tetangga yang mempunyai hajat. Berdasarkan pengamatan peneliti profil 

potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabuparen Ponorogo terlihat pada saat melakukan pekerjaan di desa secara 

bersama-sama bergotong royong dalam membangun jalan desa. perbaikan jalan 

dilakukan bergantian secara bersama-sama pada setiap RT.  

Adapun potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, meliputi: 

a. Potensi sumber daya manusia merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan 

dengan baik, kemampuan untuk maju apalagi jika disertai dengan kemampuan 

dan keterampilan. dalam aktifitas pembangunan desa swadaya masyarakat untuk 

terlibat aktif dalam setiap bagian-bagian pembangunan sangat diharapkan. 

b. Potensi kelembagaan baik lembaga pemerintahan desa (BPD dan Pemerintah 

Desa) dapat menjadi motivator dalam upaya pemberdayaan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa. kelembagaan yang terampil dan terlatih 

akan sangat mendukung terlaksananya pembangunan desa dengan yang 

diharapkan. 

c. Potensi kesadaran untuk berkelompok memungkinkan masyarakat untuk mencari 

jalan pemecahan masalah yang dihadapi yang pada akhirnya kelompok-
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kelompok masyarakat ini menjadi potensi yang cukup berperan dalam 

pembangunan desa. 

d. Potensi sarana dan prasarana berbagai keberhasilan sektor pembangunan sangat 

terkait pada tersedianya sarana dan prasarana sebagai pendukung berjalan 

lancarnya pembangunan suatu wilayah. 

2. Pemanfaatan Potensi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku 

pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat 

diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, 

melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat 

sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan 

adalah pembangunan desa. Pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dilihat dari 

tenaga masyarakatnya sendiri dalam menyelesaikan dan mengelola pembangunan 

jalan, pengairan, perbaikan parit di desa secara bersama-sama untuk mewujudkan 

kesejahteraan bersama.  

Pemanfaatan Potensi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, meliputi: 

a. Pemanfaatan potensi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang 

harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja  atau perkakas.  

b. Pemanfaatan potensi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk 

tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 

program. Selain harta benda, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk tenaga. 

Masyarakat bergotong royong bersama membetulkan sarana prasarana yang 

rusak.  

c. Pemanfaatan potensi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa 

ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program 

maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk 

mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna 

mengembangkan kegiatan yang diikutinya 
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d. Pemanfaatan potensi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui 

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang 

membutuhkannya. Selain harta benda, tenaga dan buah pikiran, ketrampilan juga 

diperlukan selama proses perbaikan sarana prasarana. Masyarakat yang memiliki 

ketrampilan tertentu seperti desain, tata bangunan memberikan sumbangsih 

ketrampilannya kepada masyarakat lain. 

3. Kendala dalam Pemanfaatan Potensi Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan 

Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo  

Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 

sebenarnya sangat antusias dengan pembangunan pada dasarnya mereka ingin 

memiliki lingkungan dan tempat tinggal yang myaman dan indah, namun tidak 

semudah seperti yang mereka bayangkan, berbagai kendala harus mereka hadapi baik 

oleh masyarakat desa ataupun pemerintahan desa diantaranya yaitu: 

a. Kwalitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mendukung 

pelaksanan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya dalam 

mengelola alokasi dana desa.  

b. Bantuan dari Pemerintah tidaklah mudah untuk diperoleh. Bukan hanya susah 

diperoleh, tetapi terkadang malah dipersulit. Pengajuan proposal bantuan 

pembangunan terkadang tertunda di meja pejabat yang bersangkutan hingga 

berbulan-bulan. Padahal perbaikan sarana dan prasarana desa harus segera 

dilakukan.  

c. Keadaan ekonomi masyarakat desa yang mayoritas rendah. Hal ini dikarenakan 

warga Desa Sidorejo mayoritas berprofesi sebagai petani, maka tingkat 

pendapatannya juga umumnya rendah. Akibatnya, jika ada sarana prasarana desa 

rusak, mereka banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Iuran dari warga 

setempat tidak akan mencukupi untuk melakukan perbaikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis peneltian ini beberapa hal  yang dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini. 
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1.  Profil potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Peran masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

dalam pembangunan desa sangatlah penting, dalam aspek fisik, pembangunan 

prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau 

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. kebersamaan dan tanggung jawab 

memang berpotensi dalam swadaya masyarakat desa Sidorejo. Kebersamaan warga 

dapat dilihat dari kekompakan dalam melakukan perbaikan jalan secara gotong 

royong demi terwujudnya kesejahteraan bersama. 

2. Pemanfaatan Potensi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dilihat dari tenaga masyarakatnya 

sendiri dalam menyelesaikan dan mengelola pembangunan jalan, pengairan, 

perbaikan parit di desa secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan 

bersama.   

a. Potensi sumber daya manusia merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan 

dengan baik, kemampuan untuk maju apalagi jika disertai dengan kemampuan 

dan keterampilan. dalam aktifitas pembangunan desa swadaya masyarakat untuk 

terlibat aktif dalam setiap bagian-bagian pembangunan sangat diharapkan. 

b. Potensi kelembagaan baik lembaga pemerintahan desa (BPD dan Pemerintah 

Desa) dapat menjadi motivator dalam upaya pemberdayaan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa. kelembagaan yang terampil dan terlatih 

akan sangat mendukung terlaksananya pembangunan desa dengan yang 

diharapkan. 

c. Potensi kesadaran untuk berkelompok memungkinkan masyarakat untuk mencari 

jalan pemecahan masalah yang dihadapi yang pada akhirnya kelompok-

kelompok masyarakat ini menjadi potensi yang cukup berperan dalam 

pembangunan desa. 

d. Potensi sarana dan prasarana berbagai keberhasilan sektor pembangunan sangat 

terkait pada tersedianya sarana dan prasarana sebagai pendukung berjalan 

lancarnya pembangunan suatu wilayah. 
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3. Kendala dalam pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam Pembangunan 

Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Berbagai kendala harus mereka hadapi baik oleh masyarakat desa ataupun 

pemerintahan Desa Sidorejo diantaranya : 

a. Kwalitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mendukung 

pelaksanan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya dalam 

mengelola alokasi dana desa.  

b. Bantuan dari Pemerintah tidaklah mudah untuk diperoleh.  

Keadaan ekonomi masyarakat desa yang mayoritas rendah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi pemerintah hendaknya tidak mempersulit segala bentuk pengajuan dana 

bantuan yang dibutuhkan untuk pembangunan desa, apalagi jika semua bukti-

bukti konkret berupa dokumentasi mengenai sarana prasarana yang sudah rusak 

diikutsertakan dalam pengajuan proposal bantuan dana. 

2. Bagi masyarakat harus bertanggungjawab menggunakan modal atau dana yang 

diberikan pemerintah dengan baik secara terencana.   

3. Bagi masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa baik 

dalam bentuk materi, pikiran atau gagasan, dan tenaga karena dalam pelaksanaan 

kegiatan harus dilakukan bersama-sama. 
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