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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan desa sejak dulu, sudah cukup teratur dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Hal tersebut tercermin dari gotong royong masyarakat, gotong royong 

sngat kental dalam kehidupan masyarakat desa, membuat masyarakat saling 

membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan 

desa. Namun munculnya globalisasi  mempengaruhi perkembangan masyarakat desa, 

baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan melakukan 

kegiatan, hal itu 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 pengenalan 

penggunaan teknologi sebagai sarana dalam melakukan pengembangan masyarakat 

serta pembangunan potensi desa agar lebih maju dari sebelumnya. 

Keberadaan desa secara geopolitik merupakan wilayah administrasi terkecil 

dalam sistem pemerintahan (Satria dkk., 2011: 63). Sedangkan secara yuridis 

keberadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

yaitu: 

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

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

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1). 
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Lazimnya pembentukan wilayah, maka pembentukan desa membutuhkan 

beberapa persyaratan. Pembentukannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 

diantaranya “ Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan 

sarana dan prasarana pemerintah” (Satria dkk., 2011: 63). Sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, syarat pembentukan desa yaitu :  

1. Jumlah penduduk; 

2. Luas wilayah; 

3. Bagian wilayah kerja; 

4. Perangkat; dan 

5. Sarana dan prasarana pemerintahan (pasal 2). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pembentukan desa, antara 

lain jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan 

prasarana pemerintahan. 

Karakteristik sosiologis masyarakat desa umumnya adalah masyarakat yang 

kehidupannya masih banyak diwarnai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah 

kebebasan yang mencakup konsep sistem budaya yang mengatur tindakan atau 

perbuatan individu dalam kehidupan sosial bersama, bekerja dan berhubungan erat 

dengan sesamanya. Sistem sosial budaya seperti ini merupakan potensi 

pembangunan di pedesaan. Di kehidupan sehari-hari, yang bersumber dari ajaran 

agama, sering dengar ungkapan bahwa “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu 

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

merupakan motivasi 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.        
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Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, 

dan pemerintahan menuju mordenisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Siagan 

dalam Nawawi, 2009: 3). Pembangunan desa pada kenyataannya masih kurang 

melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, yang bekerja hanya dari perangkat 

desa dan sebagian masyarakatnya saja. Oleh karena itu potensi masyarakat belum 

secara maksimal dimanfaatkan guna pembangunan desa. 

Sejatinya masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan desanya, jika 

sejak awal di bimbing untuk dilibatkan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian 

Fatmawati (2007: xii) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas 

bimbingan dan semakin tinggi mengikuti kegiatan penyuluhan swadaya, maka 

semakin tinggi pula kecenderungan untuk memiliki perilaku prososial yang tinggi. 

Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak swadaya masyarakat yang berpartisipasi 

dan dibimbing dalam pembangunan desa, maka semakin tinggi potensi desa untuk 

maju dan berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa salah satunya melalui swadaya 

masyarakat.  

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam 

mengelola sumber daya alam yang ada di desanya (Widiyahseno dan Said, 2007). 

Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi 

masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat 

memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. 

Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan 

dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaannya. 
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Swadaya masyarakat bukan saja modal untuk suksesnya pembangunan, tetapi 

potensinya juga sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swadaya 

masyarakat masih ada dan cukup besar, khususnya terhadap program yang  

dibutuhkan masyarakat, misalnya perbaikan jalan, kebutuhan air minum atau sarana 

prasarana lain yang urgen (Widiyahseno, 2007). Dalam hal ini, masyarakat diberi 

kewenangan untuk mengurus dan mengelola sumber daya di desanya, sehingga 

kebutuhannya dapat terpenuhi agar desa semakin maju dan berkembang.   

Swadaya masyarakat sebagaimana disinggung diatas, terkait dengan materi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 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 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”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahaan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 
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1. Bagaimana profil potensi swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa 

Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tahun 2013? 

2. Bagaimana pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa 

Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tahun 2013? 

3. Bagaimana kendala dalam pemanfaatan potensi swadaya masyarakat dalam 

Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tahun 

2013? 

4. Bagaimana solusi mengatasi kendala pemanfaatan potensi swadaya masyarakat 

dalam Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 

tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian 

ini dirumuskan tujuan sekaligus untuk memfokuskan pelaksanaan penelitian, sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan profil 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. 
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4. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala pemanfaatan potensi swadaya 

masyarakat dalam Pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo tahun 2013? 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat atau kegunaan 

yaitu : 

1. Kegunaan atau Kegunaan Teoritik 

a. Mampu menambah kasanah pengetahuan mengenai potensi swadaya 

masyarakat, pemanfaatan, dan kendala-kendala yang terjadi dalam 

pembangunan desa. 

b. Hasil penelitiann ini dapat menjadi sumbaangaan untuk pelaksanaan penelitian 

lebih lanjut yang relevan. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis. 

a. Pemerintahan desa 

Memberikan masukan kepada pemerintah desa secara tidak langsung untuk 

mempertimbangkan potensi masyrakat guna pembangunan desa. 

b. Pemerintah kecamatan dan kabupaten 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

camat atau bupati dalam merencanakan pembangunan desa melalui 

swadaya masyarakat. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan potensi swadaya masyarakat di 

tingkat kecamatan dan kabupaten. 
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c. Masyarakat  

1) Memberikan gambaran pentingnya swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

2) Memberi masukan kepada masyarakat dalam pengelolaan, perencanaan, 

dan pemanfaatan pembangunan desa. 

 

E. Daftar Istilah 

     Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata-

kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan: 

kekuatan: kesanggupan: daya (KBBI, 2005: 890). Potensi  mengandung arti 

kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud 

(Kurniawati, 2012). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

potensi adalah suatu daya yang dimiliki manusia, tetapi daya tersebut 

dimanfaatkan secara optimal. 

2. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam 

mengelola sumberdaya alam yang ada di desanya (Widiyahseno dan Said, 2007). 

Swadaya masyarakat adalah kekuatan (tenaga) sendiri (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (1989: 890). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa swadaya masyarakat adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri 

berupa materi dan bukan materi yang dimiliki oleh masyarakat. 
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3. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju mordenisasi dalam rangka 

pembinaan bangsa (Siagan dalam Nawawi, 2009: 3).  Pembangunan merupakan 

suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual 

maupun kelompok (Zulkarnaen, 2011). Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

sadar oleh suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara 

individual maupun kelompok. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (PP 

RI No. 72 tahun 2005). Desa adalah suatu perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis, dan kultural 

yang saling berhubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah 

lainnya (Bintarto, 1977: 10-11). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang saling berhubungan dan pengaruh timbal balik dengan 

daerah-daerah lainnya. 

5. Pembangunan desa adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatubangsa, negara 

dan pemerintah, maupun masyarakat menuju modernitas agar menjadi lebih baik 
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seperti yang diinginkan (Marbun: 1988.). Pembangunan dalam hal ini yaitu 

sebagai suatu proses yang menunjukkan suatu kegiatan guna mencapai kondisi 

yang lebih tinggi  jika dibandingkan dengan kondisi yang mendahuluinya 

(Hartoyo dkk., 1986). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan desa merupakan suatu usaha yang menunjukkan suatu kegiatan 

guna mencapai kondisi yang lebih tinggi  jika dibandingkan dengan kondisi 

sebelumnya. 

 


