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A B S T R A K 

Muhammad Akbar Satria Wicaksono, 2017. :Analisis Pembangunan Desa 

Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2016. Skripsi 

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya.  

Dosen Pembimbing: Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP dan Irma Fitriana 

Ulfah, S.IP., M.Si. 

Pembangunan desa telah menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan oleh 

masyarakat. Desa Dilem merupakan desa kecil yang hanya berpenduduk 243jiwa 

dengan luas hanya 0,95 km2. Letak desa ini berada di lereng Gunung Anjasmoro, 

yang juga termasuk kedalam kawasan Tahura R. Soeryo. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan dalam perspektif 

Indeks Desa Membangun. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, 

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti sebagai pisau kasus yaitu Teori 

Pembangunan dan Konsep Desa Membangun Indonesia atau Indeks Desa 

Membangun meliputi 22 variabel dan 52 indikator yang terbagi kedalam 3 

dimensi utama, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi. 

Teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi 

partisipan bertujuan untuk mengetahui “Pembangunan Desa Dilem Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembangunan desa yang terealisasi lebih mengarah ke dalam 

pembangunan infrastruktur, 3 dimensi yang masuk kedalam IDM yaitu dimensi 

sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

pembangunan Desa Dilem belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator IDM 

dalam pembangunan desa, masih ada indikator-indikator yang tidak terpenuhi 

dalam pembangunan Desa Dilem. Pada dimensi sosial, aspek kesehatan, 

pendidikan, modal sosial, dan permukiman tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan 

untuk dimensi ekonomi sebagian besar indikator yang ada pada IDM tidak 

terpenuhi. Untuk dimensi ekologi, ada beberapa indikator saja yang tidak 

terpenuhi.  

Kata Kunci: Desa Kecil, Pembangunan Desa, Indeks Desa Membangun. 
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A B S T R A C T 

M. Akbar Satria Wicaksono. 2017.: Analisis of Dilem’s Village Development 

Gondang District Mojokerto regency in 2012-2016. Thesis. Department of 

Governance Studies, Faculty of Social and Political Sciences, University of 

Brawijaya. 
 

Supervisors :Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP and Irma Fitriana Ulfah, S.IP., 

M.Si. 

Village Development has become one of the expected necessity by the society. Dilem 

village is a small village of 243 inhabitant with an area only 0.95 km2. It is located on the 

slopes of Mount Anjasmoro, which is included into Tahura R. Soeryo region. The 

purpose of this study is to describe and analyze the village’s development in the 

perspective of the Village Building Index (VBI). This research is using qualitative-

descriptive methods, the approachements that are used as the main case ie Development 

Theory and Village Building Concept in Indonesia or Village Building Index includes 22 

variables and 52 indicators which divided into three main dimensions, the social 

dimension, the economic dimension, and the dimension of ecology. Data collection 

technique such as documentation, interviews and participant observation aims to 

determine "the Development of Dilem village, Gondang District, Mojokerto Regency in 

2012-2016”. The results showed that the village’s development which have been realized 

are more directed into the infrastructure development, the three dimension that included 

into VBI are social, economic, and ecological / environmental dimension. Based on the 

results of this research found that the development of Dilem village has not been fully 

met the criteria of VBI indicators in village’s development. In the social dimension, 

aspects of health, education, social capital, and settlements were not fully inflated, even in 

the economic dimension, most of the existing VBI indicators were not completed. For 

ecological dimension, there are some indicators were not qualified. 

Keywords: Small Village, Village Development, Village Building Index. 
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DAFTAR ISTILAH 

ADD : Dana perimbangan yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota dalam Kabupaten.Kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

: Badan Permusyawaratan Desa- Lembaga 

perwujudan demokrasi Desa sebagai buah 

dari Otonomi Daerah sesuai UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) 

: Lembaga pemerintah non departemen yang 

melaksanakan tugas penanggulangan 

bencana baik di Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan 

Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana (BKNPB) 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

: Badan hukum publik yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden dan 

memiliki tugas untuk menyelenggarakan 

jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Bayan : Istilah Jawa dari Kepala Urusan (Kaur). 

BUMDES : Lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam 

upaya memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkan potensi desa. 

Carik : Istilah jawa dari Sekretaris Desa. 

Desa Mandiri : Desa Sembada atau Desa Maju yang 

memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kehidupan sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa 

dengan ketahanan sosial, ketahanan 

ekonomi, dan ketahanan ekologi yang 

berkelanjutan 

Desa Maju : Desa Pra Sembada – Desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi, serta kemampuan mengelolanya 

untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia, 
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dan menanggulangi kemiskinan. 

Desa Berkembang : Desa Madya adalah desa potensial menjadi 

desa maju, yang memiliki sumber daya 

sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum 

mengelolanya secara optimal untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 

kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 

kemiskinan. 

Desa Tertinggal : Desa Pra Madya adalah desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 

ekologi tetapi belum atau kurang 

mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas 

hidup manusia, dan menganggulangi 

kemiskinan. 

Desa Sangat Tertinggal : Desa Pra Madya adalah desa yang memiliki 

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 

ekologi tetapi belum atau kurang 

mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas 

hidup manusia, dan menganggulangi 

kemiskinan. 

GERBANGKERTOSUSILO : Merupakan sebuah singkatan dari kawasan 

kota satelit, yaitu Gresik-Bangkalan-

Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan. 

Indeks Desa Membangun 

(IDM) 

: Indeks Desa Membangun – Indeks 

Komposit yang dibentuk dari Indeks 

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan 

Ekonomi, dan Indkes Ketahanan Ekologis 

Desa 

Kepala Desa (Kades) : Pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa. 

Kepala Dusun (Kasun) : Seseorang yang mengetuai sebuah  

Dusun, satu wilayah di bawah desa 

Kepala Urusan (Kaur) : Pelaksana dalam Pemerintahan Desa. 

Kartu Keluarga (KK) : Kartu Keluarga – Kartu identitas keluarga 

yang memuat data tentang susunan, 

hubungan, dan jumlah anggota keluarga 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) : Kartu yang memiliki fungsi untuk 

memberikan jaminan kesehatan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
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kesehatan secara gratis. KIS ini adalah 

Program yang dikeluarkan Presiden Joko 

Widodo pada tahun 2014 yakni perluasan 

dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. KIS 

ditujukan bagi masyarakat yang tidak 

mampu yang seharusnya masuk peserta 

Penerima Bantuan (PBI) dalam BPJS 

kesehatan namun belum terjangkau. 

Krama Inggil : Bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang 

semua kosakatanya terdiri atas leksikon 

krama dan dapat ditambah dengan leksikon 

krama inggil atau krama andhap. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) : Bentuk kegiatan  pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa dengan 

pendekatan lintas keilmuan dan sektoral 

pada waktu dan daerah tertentu.  

Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) 

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa – 

Lembaga/wadah yang di bentuk atas 

praksarsa masyarakat sebagai mitra 

Pemerintahan Desa dalam menampung dan 

mewujudkan kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan. 

LINMAS : Pelindung Masyarakat- Pertahanan Sipil 

(Hansip) Warga masyarakat yang disiapkan 

dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan 

untuk melaksanakan kegiatan bencana guna 

mengurangi atau memperkecil akibat 

bencana, serta ikut memelihara keamanan, 

ketentraman, ketertiban masyaakat dan 

kegiatan sosial kemasyarakatan Desa. 

Modin : Istilah Jawa dari Kaur Kesejahteraan Rakyat 

Makadam : Pengerasan jalan dengan cara memberi dua 

macam lapisan batu-batuan kasar dan halus 

pada lapisan dasar batu sungai. 

Mandi Cuci Kakus (MCK) : Salah satu sarana fasilitas umum yang 

digunakan bersama oleh beberapa keluarga 

untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang 

air di lokasi pemukiman tertentu yang 

dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat 

kemampuan ekonomi rendah. 
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Musdes : Pembahasan bersama dengan maksud 

mencapai keputusan atas penyelesauan 

masalah di tingkat dusun. 

Musrenbangdes : Forum musyawarah tahunan para pemangku 

kepentingan desa untuk menyepakati 

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 

anggaran yang direncanakan. 

Pemerintah Desa (Pemdes) : Pemerintahan Desa – Penyelenggara urusan 

pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat yang diakui dan di hormati dalam 

system Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

: Pendidikan Anak Usia Dini – Pendidikan 

yang memberikan pengasuhan, perawatan, 

pelayanan kepada anak Usia lahir sampai 6 

tahun. 

Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) 

: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

– Gerakan yang tumbuh dari bawah dengan 

wanita sebagai motor/penggeraknya untuk 

membangun keluarga sejahr=tera sebagai 

unit atau kelompok terkecil dalam 

masyarakat. 

Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) 

: Program nasional dalam wujud kerangka 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

PUEM : Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 

Polo : Istilah jawa dari Kepala Dusun 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa 

(RPJMD) 

: Dokumen Perencanaan untuk periode 5 

tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan desa, kebijakan keuangan 

desa, kebijakan umum, dan program 

prioritas kewilayahan. 

Rencana Kerja 

Pembangunan (RKP) 

: Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 
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Rukun Tetangga (RT) : Pembagian wilayah di Indonesia di bawah 

Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah 

termasuk pembagian administrasi 

pemerintahan, dan pembentukannya adalah 

melalui musyawarah masyarakat setempat 

dalam rangka pelayanan kemasyarakatan 

yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. 

Rukun Warga (RW) : Pembagian wilayah di Indonesia di bawah 

Dusun atau Lingkungan. Rukun Warga 

bukanlah termasuk pembagian administrasi 

pemerintahan, dan pembentukannya adalah 

melalui musyawarah masyarakat setempat 

dalam rangka pelayanan kemasyarakatan 

yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. 

Satuan Kinerja Perangkat 

Daerah (SKPD) 

: Merupakan perangkat Pemerintah Daerah 

(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di 

Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi 

eksekutif yang harus berkoordinasi agar 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan 

dengan baik. Dasar hukum yang berlaku 

sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD 

adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) 

: Jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal di Indonesia. Sekolah dasar 

ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari 

kelas 1 sampai kelas 6. 

Sumber Daya Alam (SDA) : Sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup 

manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada 

di sekitar alam lingkungan hidup kita. 

Sumber daya alam bisa terdapat di mana 

saja seperti di dalam tanah, air, permukaan 

tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh 

dasar sumber daya alam seperti barang 

tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan 

dan banyak lagi lainnya 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

:   Salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 

organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan. 

Sekretaris Desa (Sekdes) : Sekretaris Desa – Unsur staff Pemerintahan 

Desa yang berada dan bertanggungjawab 
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kepada Kepala Desa. 

SILTAP : Gaji yang berhak diterima oleh setiap orang 

setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala 

Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang 

berwenang 

Taman Hutan Raya (Tahura) : Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, pengertian 

Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah 

kawasan pelestarian alam untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang 

alami atau bukan alami, jenis asli dan atau 

bukan asli, yang dimanfaatkan bagi 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 

pariwisata dan rekreasi. 

Tembok Penahan Tanah 

(TPT) 

: Bangunan yang berguna untuk memperbesar 

tingkat kestabilan tanah. Pada umumnya, 

dinding ini dibangun di daerah-daerah yang 

kondisi tanahnya masih labil. Kebanyakan 

dinding penahan tanah terbuat dari pasangan 

batu kali yang diperkuat campuran semen, 

pasir, dan air. Selain itu, bahan baku untuk 

membuat konstruksi ini juga bisa berasal 

dari mortar, beton, kayu, dan sebagainya. 

United States Agency for 

International Development 

(USAID) 

: Badan independen dari pemerintahan 

Amerika Serikat yang bertanggung jawab 

atas bantuan untuk bidang ekonomi, 

pembangunan, dan kemanusiaan untuk 

negara-negara lain didunia dalam 

mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat 

Water and Sanitation for 

Low Income Comunities 

(WSLIC)  

: Program yang orientasi kegiatannya dalam 

bidang air bersih dan sanitasi yang ditujukan 

pada masyarakat berpenghasilan rendah 

yang kurang dan tidak mendapat akses air 

bersih dan sanitasi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintahan_Amerika_Serikat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintahan_Amerika_Serikat&action=edit&redlink=1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Pembangunan desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Bab 

I Pasal 1 pada poin 8 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Pengertian tersebut sekaligus diperjelas dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang 

menyatakan bahwa:
1
 

“Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan 

seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong”. 

Adanya pembangunan di suatu wilayah cenderung identik terhadap 

pembangunan sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur. Fenomena ini tidak 

hanya berlaku di kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan, seperti halnya 

dengan pembangunan yang ada di suatu desa. Letak geografis dapat 

mempengaruhi berjalannya suatu pembangunan yang ada di suatu daerah, 

termasuk di desa. Maka dari itu, banyak masyarakat yang mengharapkan  adanya 

suatu pembangunan di desa, hal ini dikarenakan adanya pembangunan berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat. Desa sudah lama tidak menjanjikan 

penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduk.
2
 Tidak mengherankan bila 

                                                           
1 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 No. 9 dan Pasal 

2 ayat 2 
2
Abdur Rozaki, dkk. Kaya Proyek Miskin Kebijakan Membongkar Kegagalan Pembangunan 

Desa. IRE. Yogyakarta. Yayasan TIFA. 2006. Hlm 39. 
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banyak masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan. Ada beberapa aspek 

yang melatar belakangi fenomena ini, salah satunya yaitu kurangnya dukungan 

pemerintah dalam pengelolaan pembangunan desa. Di Jawa Timur sendiri masih 

banyak desa-desa yang sulit tersentuh pembangunannya, salah satunya 

dikarenakan letak geografis dari desa tersebut yang jauh dari pusat pemerintahan. 

Pembangunan desa sulit untuk di akses karena desa-desa tersebut berasal dari 

daerah pegunungan dengan tekstur tanah yang rawan longsor dan akses 

transportasi yang sulit untuk di tempuh. 

Jumlah desa yang ada di Jawa Timur adalah 7721 desa, dimana 39 desa 

masuk kategori desa sangat tertinggal, 2262 desa masuk ke dalam kategori desa 

tertinggal, 4458 desa masuk kategori desa berkembang, 929 desa masuk kategori 

desa maju, dan 33 desa masuk kategori desa mandiri.
3
 Hal ini mencerminkan 

bahwa di Provinsi Jawa Timur masih banyak desa-desa yang memerlukan 

perhatian khusus dari pemerintah baik itu pemerintah daerah, provinsi, maupun 

pusat terutama dalam hal pembangunan. Ketertinggalan suatu desa didasari oleh 

tingkat pembangunan desa yang rendah, baik dari segi pembangunan infrastruktur, 

ekonomi, bahkan politik.  

Menurut Wahjudin Sumpeno dalam bukunya Perencanaan Desa Terpadu, 

menyatakan bahwa:
4
 

“Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan 

sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum, dan keistimewaan tertentu yang diakui 

                                                           
3
Hanibal Hamidi,.dkk. Indeks Desa Membangun 2015. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta. 2015. Hlm. 10. 
4
Wahjudin Sumpeno. Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua. Penerbit Read, Banda Aceh, 2004.  

Hlm 3. 
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dalam sistem ketatanegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan 

secara mandiri”. 

Kebutuhan desa terutama dalam hal pembangunan menjadikan desa merasa 

harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Pembangunan menjadi sangat 

penting karena masyarakat desa beranggapan dengan adanya pembangunan di 

desa, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Pembangunan sendiri tidak 

hanya identik terhadap pembangunan secara fisik atau infrastruktur melainkan 

juga mencangkup dalam pembangunan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. 

Adanya pembangunan desa, diharapkan menumbuhkan kesejahteraan serta 

kualitas masyarakat pedesaan meningkat, hal ini dikarenakan pembangunan 

menjadi titik balik dari bangkitnya perekonomian masyarakat desa. 

Kabupaten Mojokerto sendiri merupakan salah satu kabupaten penyangga 

Kota Metropolitan, terkenal dengan sebutan GERBANG KERTOSUSILO 

menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai 

andil besar dalam perkembangan industri dan pembangunan di daerah Jawa 

Timur. Kawasan Gerbang kertosusilo merupakan salah satu wilayah 

pembangunan (SWP) yang berada di Jawa Timur.
5
 Kabupaten yang terletak 

kurang lebih 50 km barat daya dari Kota Surabaya ini penuh dengan nuansa 

sejarah.
6
 Kabupaten Mojokerto secara topografi merupakan daerah yang 

                                                           
5
 Lailatul Fitriyah dan Lucky Rachmawati. Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta  

Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan GERBANG KERTOSUSILO 

Provinsi Jawa Timur. Fakultas Ekonomi Unesa. Surabaya. Jurnal Pendidikan EKonomi (JUPE) 

Vol. 1, No. 3 Tahun 2013. http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3646/5990 di 

akses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 03.55 WIB 
6
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=35&is=34&sof1=21. diakses 

pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 05.55 WIB 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3646/5990
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=35&is=34&sof1=21
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cenderung cekung di tengah serta tinggi di bagian selatan dan utara.
7
 Hal ini 

menegaskan bahwa Kabupaten Mojokerto dikelilingi oleh daerah pegunungan. 

Daerah Mojokerto selatan seperti Trawas, Pacet, Gondang, dan Jatirejo 

merupakan daerah pegunungan yang subur, daerah tengah merupakan dataran, 

sedangkan daerah utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung 

kurang subur. Sekitar 30% dari seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto 

kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat.
8
 Secara administratif wilayah 

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan dan 229 desa serta 5 kelurahan, 

Luas wilayah keseluruhan di Kabupaten Mojokerto adalah 692,15 km
2.9

 

Aspek pembangunan secara umum selalu mengarah pada situasi dan kondisi 

dari desa tersebut. Begitu juga yang terjadi di Desa Dilem dalam 

mengimplementasikan pembangunan, juga melihat dari aspek sosial, ekonomi, 

dan ekologi/lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang di dalamnya juga berkaitan 

dengan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks 

Ketahanan Lingkungan. Desa Dilem yang berlokasi di Kecamatan Gondang, 

Kabupaten Mojokerto merupakan desa yang berada di lereng gunung Anjasmoro. 

Desa ini lumayan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten yaitu berjarak kurang 

lebih 35 km. Dengan jarak tempuh sekitar 1 jam menggunakan transportasi sepeda 

                                                           
7
 Katalog BPS Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2015. (BPS Kabupaten 

Mojokerto dicetak oleh CV. Azka Putra Pratama. Mojokerto.  2015). Hlm 4. Diakses 

https://mojokertokab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Mojokerto-Dalam-Angka-

2015.pdf  
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

https://mojokertokab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Mojokerto-Dalam-Angka-2015.pdf
https://mojokertokab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Mojokerto-Dalam-Angka-2015.pdf
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motor.
10

 Selain akses jalan menuju desa yang baru dibenahi, desa ini termasuk 

desa kecil (dalam artian luas wilayah dan penduduk yang sedikit) yaitu dengan 

luas 0,95 Km
2
 serta desa yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan 

selain kerukunan warganya.   

Pembangunan desa menjadi sebuah prioritas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, apalagi jika desa tersebut letak geografisnya jauh dari pusat 

keramaian atau pusat pemerintahan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Abdur 

Rozaki dkk dalam bukunya Kaya Proyek Miskin Kebijakan bahwa:
11

  

“Pembangunan desa bersifat multidimensional yaitu mengarah pada 

perbaikan layanan sosial, membuka kesempatan bagi rakyat desa menggali 

pendapatan dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur fisik, 

memperkuat kohesi sosial dan keamanan fisik komunitas desa, 

memperkuat kapasitas desa mengelola pemerintahan dan pembangunan , 

membuat demokrasi dalam proses politik di desa, serta mengatasi 

kerentanan (sosial, ekonomi dan politik) masyarakat desa”. 

Penjelasan diatas menjadikan desa seolah-olah berlomba untuk 

meningkatkan pembangunan yang ada di desa, selain itu perbaikan pelayanan 

sosial kemasyarakatannya, pembangunan desa dijadikan pedoman masyarakat 

dalam berpartisipasi untuk perkembangan desa. Jika pembangunan desa di 

kesampingkan, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakatnya lesu serta tidak dapat berkembang. Proses 

pembangunan ini akan terlaksana dengan baik jika peran masyarakat dan 

pemerintahan desa berjalan dengan seimbang, sebab jika peran masyarakat dan 

pemerintahan desa tidak sesuai dengan yang terjadi, pembangunan desa tidak akan 

                                                           
10 Wawancara Penulis dengan Tiwi selaku masyarakat Desa Dilem, Pada 20 Juni 2016 pukul 13.00 

WIB. 
11 Abdur Rozaki dkk, Op.Cit. Hlm 73. 
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berjalan sesuai rencana dan berdampak dengan adanya konflik yang terjadi di 

desa. Dari arsip RKP Desa Dilem tahun  2015 dan RPJM Desa Dilem tahun 2015-

2020 prioritas pembangunan desa sebagian besar mengarah pada pembangunan 

fisik/infrastruktur. Seperti halnya pembangunan plengsengan, dan pembangunan 

masjid desa.  Dilihat dari keadaan sosial masyarakat Desa Dilem yang berjumlah 

sekitar 243 jiwa kondisi masyarakatnya masih berada pada kategori prasejahtera, 

seperti diagram yang ada di bawah ini.
12

 

1.1.Kategori Kesejahteraan Masyarakat Desa Dilem 

 
Sumber : Laporan PKN Peneliti, 2016 

Data di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Dilem sendiri 

mempunyai masalah yang sangat kompleks, hampir 50% masyarakatnya berada di 

bawah garis kemiskinan, artinya ada peningkatan jumlah KK yang masuk kategori 

miskin atau prasejahtera. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu tingkat 

pendidikan yang masih rendah, letak geografis desa yang menyebabkan 

terbatasnya lahan, dan mayoritas warganya menjadi buruh tani. Dibawah ini 

jumlah penduduk Desa Dilem berdasarkan pendidikan terakhir: 

                                                           
12

Arsip RPJM Desa Tahun 2015-2020. 

Prasejahtera

, 40 Menengah, 

30 

Sejahtera, 7 
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Diagram 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 

2015 

 

Sumber : Laporan PKN, Proses Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa 

Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, 2016. 

 

Diagram di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Dilem 

berjumlah 243 jiwa menurut KK yang ada (arsip lama). Desa Dilem memang beda 

dari yang lain, ada sesuatu yang unik dari Desa ini, seperti luas yang hanya 0,95 

km
2
 mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, dan pembangunannya 

yang tidak menarik.
13

 Banyaknya remaja desa yang memilih untuk tidak 

melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih bekerja 

guna membantu meningkatkan perekonomian keluarga menjadi salah satu 

penyebab desa ini seperti tidak dapat berkembang dalam bidang pengembangan 

Sumber Daya Manusia.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki beberapa alasan tertentu 

menganggap bahwa tema ini menarik untuk ditelaah secara mendalam. Pertama, 

                                                           
13

 Arsip RPJM Desa Dilem tahun 2015-2020 
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Desa Dilem dengan penduduk sekitar 243 jiwa merupakan desa dengan penduduk 

paling sedikit di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.
14

 Kedua, berkaitan 

dengan pembangunan desa, dimana pembangunan Desa Dilem lebih mengarah 

pada pembangunan secara fisik/infrastruktur, yang menyebabkan pemberdayaan 

masyarakat menjadi minim. Ketiga, pembangunan desa yang bersinergi dengan 

indeks desa membangun untuk perkembangan kemajuan desa. Hal inilah yang 

akan diteliti oleh peneliti, guna mencari fakta yang sebenarnya apa sebab akibat 

dan yang melatar belakangi terjadinya kesenjangan ini. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembangunan Desa 

Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2016”. 

1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembangunan Desa Dilem Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto dalam perspekif Indeks Desa Membangun? 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentunya memiliki tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu 

1.  Mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan desa di Desa Dilem, 

Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto  

2. Mendeskripsikan dan menganalisis Indeks Desa Membangun di Desa 

Dilem, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. 

                                                           
14

Wawancara Penulis dengan Sutejo, Kepala Dusun Desa Dilem Pada tanggal 18 April 2016 Pukul 

10.30 WIB 
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1.4.Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini baik manfaat secara 

akademis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembangunan Desa Dilem 

dimana sekaligus dapat mengetahui bentuk partisipasi masyarakat serta 

kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam kegiatan 

pembangunan Desa Dilem. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan indikator yang ada dalam 

Indeks Desa Membangun terkait pembangunan Desa Dilem yang 

masuk kedalam Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi 

Ekologi. 

c. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadikan bahan masukan untuk 

memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan sebagai wujud 

partisipasi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya studi tentang 

pembangunan desa. 

d. Hasil penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan bahan referensi bagi 

calon peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang relevan sekaligus 

sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tiga hal pokok. Pertama, studi terdahulu sebagai acuan 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kedua, kerangka 

konseptual berisi teori dan definisi yang digunakan untuk menganalisis penelitian 

mengenai Analisis Pembangunan Desa Dilem Kecamatan Gondang tahun 2012-

2016. Ketiga, alur pikir, menjelaskan secara garis besar sebuah penelitian yang 

dilakukan.  

2.1. Studi Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai 

berikut: Pertama, penelitian ini berjudul Karut Marut Pelaksanaan Program 

Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di Desa Hargotito, Kecamatan Kokap, 

Kabupaten Kulon Progo, DIY). Ditulis oleh Desi Nuryaman pada tahun 2015, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan 

pedesaan di Desa Hargotirto. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana 

pelaksanaan program pembangunan pedesaan di Desa Hargotirto. Penelitian ini 

menggunakan konsep pembangunan pedesaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa 

program pembangunan pedesaan saling tumpang tindih. Adanya rasa 

ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa dan hal ini berdampak dengan 

adanya peran yang lebih dominan dari pemerintah kabupaten. Selain itu, adanya 

ketergantungan desa terhadap pemerintah supradesa ini dimanfaatkan oleh para 

elit untuk menerapkan kebijakan-kebijakan populisnya. Semua ini menujukkan 
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bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi desa masih menemui banyak 

kendala.
15

 

Kedua, Identifikasi dan Analisis Desa Tertinggal Kawasan Pesisir Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditulis oleh Sutrisno Tobing pada tahun 2014 

dengan fokus 35 desa pesisir DIY. Penelitian ini lebih menekankan pada tingkat 

perkembangan kawasan desa pesisir dan faktor yang mempengaruhi perbedaan 

tingkat perkembangan desa serta arah kebijakan pembangunan desa tertinggal. 

Hasil penelitian ini adalah adanya 4 faktor yang memengaruhi perkembangan desa 

pesisir DIY, yaitu fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, jarak desa ke ibukota 

kecamatan dan pasar. Pengembangan pusat pertumbuhan ini baru akan menjadi 

kebijakan pembangunan jika aksebilitas antar desa pesisir dapat terjangkau, 

artinya pembangunan jalan desa perlu ditingkatkan.
16

 

Ketiga, Proses Perencanaan Pembangunan Desa melalui Program Gerbang 

Desa membangun (Gerdema) Studi Kasus: Desa Malinau Hilir dan Desa 

Sempayang. Penelitian ini bertempat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

Penelitian ini ditulis oleh Bakuh Dwi Tanjung pada tahun 2014. Penelitian ini 

lebih menekankan pada bagaimana proses perencanaan pembangunan melalui 

GERDEMA dan apa saja permasalahan yang terjadi. Dari hasil pembahasan 

penelitian diketahui bahwa proses perencanaan pembangunan melalui Gerakan 

                                                           
15

Desy Nurmayanti,”Karut Marut Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di 

Desa Hargotito, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY)”.(Skripsi Sarjana, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015) diakses 

http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248 Pada tanggal 20 April 2016, Pukul 20.00 WIB. 
16

 Sutrisno Tobing. “Identifikasi dan Analisis Desa Tertinggal Kawasan Pesisir Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, 2014)  diakses http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248 pada tanggal 20 April 2016 

Pukul 20.10 WIB. 

http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248
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Desa Membangun (GERDEMA) ini terdapat 4 tahapan, yaitu Identifikasi 

kebutuhan dan potensi, Rembug warga, Pra-Musrenbang dan Musrenbang desa. 

Pada tahap pertama, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi, pada kedua desa sama-

sama tidak terlaksana karena tidak adanya tim LP3MD yang memfasilitasi tahap 

ini. Pada tahap kedua, rembug desa di kedua desa ada perbedaan, yaitu untuk 

Desa Malinau Hilir proses rembug desa dilakukan dengan kumpul sambil ngopi 

dimana masyarakat yang datang tanpa ada paksaan, sedangkan di Desa 

Sempayangan, undangan yang disebarkan ke masyarakat berupa undangan resmi 

untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam rembug desa, dan hasilnya 

banyak masyarakat yang datang. Tahap ketiga, yaiutu pra musrenbang pada tahap 

ini ada perbedaan di kedua desa, pada masyarakat Desa Malinau Hilir 

diinstruksikan merumuskan kegiatan usulan menggunakan dana GERDEMA, 

sedangkan pada Desa Sampeyangan kegiatan usulan menggunakan dana program 

lintas sektoral desa, keduanya mempunyai alasan masing-masing kenapa memilih 

menggunakan dana yang berasal dari GERDEMA atau program lintas sektoral 

desa. Tahap terakhir musrenbang desa, terdapat permasalahan dari kedua desa ini 

ketika mengikuti proses perencanaan, kedua desa tidak mempunyai naskah RPJM 

Desa sebagai arah pedoman pembangunan desa dan lemahnya fungsi 

pendampingan.
17

  

Keempat, Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 

Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini ditulis oleh Andi 

                                                           
17

Bakuh Dwi Tanjung,” Proses Perencanaan Pembangunan Desa melalui Program Gerbang 

Desa membangun (Gerdema) Studi Kasus : Desa Malinau Hilir dan Desa Sempayang”. (Skripsi 

Sarjana, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014) diakses 

http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248 pada tanggal 20 April 2016 Pukul 20.15 WIB. 

http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248
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Ripai pada tahun 2013. Penelitian ini lebih menekankan pada tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, partisipasi pembangunan ideal 

masyarakat terbagi 4 aspek, yaitu partisipasi nonfisik (ide/pemikiran), uang 

(dana), materi (barang, dan partisipasi secara langsung (tenaga). Dari total 68 

responden, sebagian besar responden berpendidikan rendah yaitu 17 responden 

tidak tamat SD, 25 responden lulusan SD, sisanya adalah responden dengan 

tingkat pendidikan lebih tinggi (SMP, SMA, Sarjana). Partsipasi masyarakat yang 

masuk ke dalam kategori pendidikan rendah kebanyakan menggunakan 

partisipasinya dalam pembangunan dengan cara berpartisipasi melalui tenaga. 

Artinya masyarakat ini menggunakan tenaga/fisiknya sebagai bahan berpartisipasi 

dalam pembangunan, sedangkan masyarakat yang pendidikannya lebih baik ada 

yang menyalurkan partisipasinya dalam bentuk uang, materi, atau ide.
18

 

Kelima, Studi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) Desa Pule, Kecamatan Sawahan dan Desa Kalibalu Kecamatan Mejayan, 

Kabupaten Madiun. Penelitian ini ditulis oleh Diniarsari Nur Izzati Tahun 2013. 

Penelitian ini lebih menekankan pada program yang dicanangkan oleh Kementrian 

Pekerjaan Umum pada tahun 2007 dengan dana Rp 250.000.000 dengan tujuan 

untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Pule dan Desa Kalibalu. Pada 

penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada evaluasi dampak untuk 

                                                           
18

Andi Ripai,”Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene, 

Kabupaten Kepulauan Selayar”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013). Diakses 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9042/SKRIPSI%20ANDI%20RIPAI.pdf

?sequence=1 pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 04.00 WIB. 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9042/SKRIPSI%20ANDI%20RIPAI.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9042/SKRIPSI%20ANDI%20RIPAI.pdf?sequence=1
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mengungkapkan hasil dan dampak adanya PPIP di Kabupaten Madiun. Evaluasi 

dampak program ini dirasa penting untuk dilakukan karena cakupan program dan 

tingkat kemungkinan besar untuk menanggulangi kemiskinan dan dampak yang 

ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur fisik jalan desa.
19

 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Penelitian 

dan Tahun 

Hasil Penelitian 

1. Karut Marut 

Pelaksanaan 

Program 

Pembangunan 

Pedesaan (Studi 

Kasus di Desa 

Hargotito, 

Kecamatan Kokap, 

Kabupaten Kulon 

Progo, DIY) 

Desi 

Nurmayanti, 

Skripsi (2015) 

Adanya tumpang tindih dalam 

pelaksanaan program pembangunan 

pedesaan, dimana masyarakat lebih 

mempercayai peran Pemerintah 

Kabupaten daripada Pemerintah Desa. 

Masyarakat tergantung dengan 

adanya bantuan supradesa yang 

menyebabkan para elit memanfaatkan 

kebijakan-kebijakan populisnya. 

2. Identifikasi dan 

Analisis Desa 

Tertinggal 

Kawasan Pesisir 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Sutrisno Lbn. 

Tobing. 

Skripsi. (2014) 

Pembangunan yang selama ini 

dilaksanakan ternyata belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Berdasarkan tingkat 

kemajuan desa, dari total 35 desa 

yang diteliti ada 11 desa yang masih 

dalam golongan desa tertinggal.  

3. Proses 

Perencanaan 

Pembangunan 

Desa melalui 

Program Gerbang 

Desa membangun 

(Gerdema) Studi 

Kasus : Desa 

Malinau Hilir dan 

Bakuh Dwi 

Tanjung. 

Skripsi. (2014) 

Proses Perencanaan kegiatan 

pembangunan desa melalui 

GERDEMA ini ada 4 tahapan, yaitu 

Identifikasi Kebutuhan dan Potensi, 

Rembug Warga, Pra-Musrenbang dan 

Musrenbang Desa. Pada tahap kedua, 

yaitu Rembug Warga, 

di Desa Malianau Hilir mengikuti 

adat dan istiadat setempat, yaitu 

                                                           
19

 Nur Izzati. “Studi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa 

Pule  Kecamatan Sawahan dan Desa Kalibalu Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun”. (Skripsi 

Sarjana Teknik Arsitektur Dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, 2013) diakses 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view

&typ=html&buku_id=64302 pada tanggal 3Agustus 2016 pukul 04.45 WIB.  

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=64302
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=64302
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Desa Sempayang. dengan “kumpul-kumpul sambil 

ngopi”serta tidak ada undangan resmi 

dan tidak ada paksaan untuk 

mengikuti, sedangkan Desa 

Sempayangan kebalikannya,dengan 

menyebarkan undangan resmi, dan 

yang hadir banyak.  

4. Partisipasi 

Masyarakat dalam 

pembangunan di 

Kecamatan 

Bontomatene, 

Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

Andi Ripai. 

Skripsi. (2013) 

Partisipasi Masyarakat Kecamatan 

Bontomatene dalam Pembangunan 

tergolong Sedang, hal ini dikarenakan 

adanya beberapa factor yang 

memengaruhi. Bagi masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang 

rendah menyumbangkan 

partisipasinya dalam bentuk tenaga, 

sedangkan yang pernah mengenyam 

pendidikan SLTP hingga sarjana 

beberapa menyumbangkan partisipasi 

berupa ide. 

5. Studi Evaluasi 

Program 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Perdesaan (PPIP) 

di Desa Pule  

Kecamatan 

Sawahan dan Desa 

Kalibalu 

Kecamatan 

Mejayan, 

Kabupaten 

Madiun. 

Nur Izzati, 

Skripsi (2013) 

Penelitian ini lebih menekankan pada 

program yang dicanangkan oleh 

Kementrian Pekerjaan Umum pada 

tahun 2007 degan dana Rp 

250.000.000 dengan tujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan yang ada 

di Desa Pule dan Desa Kalibalu. Pada 

penelitian ini penulis lebih 

menitikberatkan pada evaluasi 

dampak  untuk mengungkapkan hasil 

dan dampak adanya PPIP di 

Kabupaten Madiun. Evaluasi dampak 

program ini dirasa penting untuk 

dilakukan karena cakupan program 

dan tingkat kemungkinan besar untuk 

menanggulangi kemiskinan dan 

dampak yang ditimbulkan dari 

pembangunan infrastruktur fisik jalan 

desa 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2016. 
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2.2. Kerangka Teoritik 

Pada sub bab ini, peneliti memaparkan beberapa kerangka teori yang 

berkenaan dengan judul yang dipilih. Kerangka teori ini nantinya dapat menjadi 

acuan dasar peneliti dalam menelisik lebih jauh penelitian yang dijalani. 

2.2.1. Teori Pembangunan 

Pembangunan pada dasarnya identik dengan sebuah perubahan yang 

terjadi pada suatu wilayah, termasuk didalamnya pembangunan yang berlangsung 

di desa. Pembangunan tidak terlepas dari perubahan fisik yang terjadi, seperti 

halnya pembangunan infrastruktur yang terlihat paling menonjol diantara contoh-

contoh pembangunan lain. Adanya pembangunan seakan berdampak pada 

beberapa sektor lain, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan 

pembangunan mempunyai andil dan dampak besar terhadap kemajuan dan 

keberlangsungan perekonomian masyarakat. Pembangunan muncul sebagai acuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara membangun 

masyarakat itu sendiri. Pembangunan mempunyai cakupan yang luas, ada 

beberapa bidang dalam pembangunan, antara lain Sosial Budaya dan Kehidupan 

Beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sarana dan Prasarana, 

Politik, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Aparatur, Wilayah dan Tata 

Ruang, serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
20

 Beberapa bidang yang 

                                                           
20

 Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. Laporan Akhir Kajian Evaluasi 

Pembangunan Perdesaan Dalam Konteks Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Direktorat 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementrian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas. 2011. Jakarta. Hlm 19 diakses 

http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2011/4.Laporan%20Akhir%20Kajian%20Evaluasi%20Pemb

angunan%20Perdesaan%20Dalam%20Konteks%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Masyaraka

t.pdf 

http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2011/4.Laporan%20Akhir%20Kajian%20Evaluasi%20Pembangunan%20Perdesaan%20Dalam%20Konteks%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Masyarakat.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2011/4.Laporan%20Akhir%20Kajian%20Evaluasi%20Pembangunan%20Perdesaan%20Dalam%20Konteks%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Masyarakat.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/ekps/2011/4.Laporan%20Akhir%20Kajian%20Evaluasi%20Pembangunan%20Perdesaan%20Dalam%20Konteks%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Masyarakat.pdf
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berorientasi pada pembangunan ini saling berkaitan dan berdampak pada 

kehidupan masyarakat. 

Pembangunan menurut etimologinya berasal dari kata bangun yang berarti 

sadar atau siuman, bangkit atau berdiri yaitu suatu usaha membuat keadaan 

menjadi lebih baik atau membuat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menjadi 

lebih baik.
21

 Sedangkan menurut Siagian dalam Agus, “Pembangunan merupakan 

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.
22

 Pembangunan tak ubahnya seperti 

nyawa masyarakat dalam menggapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Demi 

sebuah pembangunan, masyarakat melakukan berbagai cara agar tidak tertinggal 

dengan modernitas. Pembangunan digunakan sebagai alat peningkatan 

kepercayaan diri untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa 

implikasi persyaratan pembangunan, antara lain 1) Kemampuan (Capacity), 2) 

Kebersamaan (Equity), 3) Kekuasaan atau Pemberdayaan (Empowerment), 4) 

Ketahanan atau kemandirian (Sustainability), dan 5) Saling Ketergantungan 

(Interdependency).
23

 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan sebuah 

upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti proses untuk mencapai 

kehidupan yang sebelumnnya dianggap tidak baik, ataupun kurang baik, menjadi 

                                                                                                                                                               
 
21

 Suprih Bambang S., Darsono Wisadirana., 2008. Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Agritek 

YPN Malang kerjasama dengan CV SOFA Mandiri. Malang. Hlm 80. 
22

  Agus Suryono. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. UB Press. Malang. Hlm 46. 
23

 Ibid,. Hlm 67 



18 
 

 
 

sebuah kondisi yang lebih baik dan bermanfaat bagai kehidupan bermasyarakat. 

Maka dari itu, pembangunan mempunyai pengaruh  dan dampak yang cukup besar 

dalam kehidupan masyarakat ke depannya, terutama dalam konteks ini kehidupan 

masyarakat Desa Dilem. 

2.2.2.  Desa Membangun Indonesia 

Desa Membangun Indonesia merupakan program kerja dari pemerintahan 

kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang masuk ke dalam arah kebijakan nasional 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2015-2019. Isi dari 

RPJMN 2015-2019 tersebut salah satunya terkait dengan membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Visi Desa 

Membangun Indonesia adalah irisan sinergis antara Catur Sakti dan Tri Sakti yang 

merupakan pengejawantahan operasional Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. 

Catur Sakti bermakna desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, 

bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. 

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan untuk memperkuat upaya 

sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sekaligus sebagai penerus dari 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bappenas 

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum Pedoman Indeks 

Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah 

pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi IDM sebagai 

salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan 
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evaluasi pembangunan desa.
24

 Sedangkan secara khusus, tujuan IDM ini adalah 

agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang 

menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input 

(fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait 

dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, masukan dalam 

perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional 

dan instrumen koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah daerah dan 

desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.
25

 

Melalui IDM status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan 

status desa mandiri (desa sembada), desa maju (desa pra-sembada), desa 

berkembang (desa madya), desa tertinggal (desa pra-madya) dan desa sangat 

tertinggal (desa pratama).
26

 IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari 

rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan 

indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

telah mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang 

disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yakni:.
27

 

a. Jaring Komunitas Wiradesa. Memperkuat kualitas manusia dengan 

memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa 

menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan 

kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva 

warga desa. 

                                                           
24

 Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2 
25

 Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2 
26

 Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Pasal 2 
27

 Hanibal Hamidi, Op.Cit.. Hlm 3. 
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b. Lumbung Ekonomi Desa. Potensi sumber daya di desa bisa dikonversi 

menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi 

ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. 

c. Lingkar Budaya Desa. Gerakan sosial pembangunan desa tidaklah 

tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, 

tapi lebih panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan 

pembangunan desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya 

terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan 

perubahan secara kolektif. 

 

Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari tiga dimensi, yaitu 

Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Ekologi.
28

 Pertama, Dimensi 

Sosial itu sendiri mempunyai beberapa variabel yang di setiap variabelnya 

terdapat beberapa indikator. Variabel dari dimensi sosial antara lain kesehatan 

(pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, dan jaminan 

kesehatan), pendidikan (akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan 

non formal, dan akses ke pengetahuan), modal sosial (memiliki solidaritas sosial, 

toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial), dan terakhir permukiman 

(akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses 

informasi dan komunikasi).  

Kedua, Dimensi Ketahanan Ekonomi yang mempunyai beberapa variabel 

seperti keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan 

perdagangan, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan 

perkreditan.  Dari beberapa variabel yang termasuk ke dalam dimensi ketahanan 

ekonomi tersebut mempunyai indikator sendiri-sendiri. Seperti halnya variabel 

keragaman produksi masyarakat desa yang indikatornya terkait adanya jenis 

kegiatan ekonomi penduduk yang berjumlah lebih dari satu. Variabel pusat 

                                                           
28

 Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. 
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pelayanan perdagangan mempunyai dua indikator utama yaitu akses penduduk ke 

pusat perdagangan serta terdapatnya sektor perdagangan di permukiman. Variabel 

selanjutnya akses distribusi/logistik dimana indikatornya yaitu terdapatnya kantor 

pos dan jasa logistic. 

Ketiga, Dimensi Ekologi atau Lingkungan yang mempunyai dua variabel 

utama yaitu Kualitas Lingkungan dan Potensi/Rawan Bencana Alam. Untuk 

kualitas lingkungan, indikatornya mempunyai garis besar yang berupa ada atau 

tidaknya pencemaran air, tanah dan udara, serta terdapatnya sungai yang terkena 

limbah. Sedangkan untuk variabel potensi/rawan bencana alam, garis besar dari 

indikatornya antara lain terkait pencemaran air, tanah, dan udara. Selanjutnya 

kejadian bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan). Lalu 

upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam (seperti tanggap bencana, jalur 

evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). 

Terakhir terkait upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa. 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

Sebagai salah satu upaya dalam memudahkan peneliti untuk mencari data, 

menganalisa dan memaparkan hasil analisa, maka dibuatlah sebuah alur pikir 

penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan 

peneliti terkait latar belakang, fokus penelitian hingga konsep yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir penelitian 

sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2016 

Bagaimana pembangunan desa dalam perspektif indeks desa membangun di 

Desa Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto? 

1.Pembangunan Desa berorientasi pada pembangunan infrastruktur 

2. Desa kecil dengan luas hanya 9,5 Km
2
, berpenduduk hanya 243 jiwa yang mayoritas 

berpendidikan lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani di hutan 

3. Mayoritas masyarakat berkategori prasejahtera 

Rekomendasi 

3 Dimensi IDM 

a. Dimensi Sosial 

- Kesehatan :  

 Pelayanan  kesehatan di Desa Dilem terpenuhi meskipun tidak maksimal,  

 Keberdayaan masyarakat lumayan tinggi dengan partisipasinya dalam 

posyandu,  

 Jaminan Kesehatan belum banyak masyarakat yang mengurus BPJS karena di 

rasa mahal dan sudah terpenuhi dengan adanya KIS. 

- Pendidikan :  

 Akses pendidikan dasar dan menengah di Desa Dilem terpenuhi,  

 Akses formal, kegiatan buta aksara tidak ada, PAUD berkembang, kegiatan 

PKBM tidak ada. 

 Akses pengetahuan, Perpustakaan desa pernah ada dan sekarang sudah tidak 

berlanjut. 

- Modal Sosial:  

 Solidaritas  sosial masyarakat sangat tinggi melalui gotong royong dan ruang 

publik terbuka, akan tetapi fasilitas olahraga tidak terpenuhi 

 Toleransi, warga desa terdiri dari suku jawa dan hanya ada 2 agama di desa 

 Rasa Aman, poskampling terpelihara baik, siskampling tidak ada,  

 Kesejahteraan Sosial tidak terpenuhi dan tidak ada 

- Permukiman:  

 Akses air bersih, sanitasi, listrik, informasi dan komunikasi terpenuhi tapi 

belum maksimal 

b. Dimensi Ekonomi:Keragaman produksi tidak terpenuhi, pusat pelayanan perdagangan 

tidak ada, lembaga ekonomi hanya koperasi, keterbukaan wilayah terpenuhi tapi sebagian. 

c. Dimensi Ekologis: Kualitas lingkungan terjaga dengan baik dan Potensi rawan bencana 

alam 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti. Bagian-bagian tersebut terdiri atas jenis penelitian, 

subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif 

dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan 

secara jelas dan terperinci yaitu memberikan gambaran secara komprehensif 

tentang Analisis Pembangunan Desa Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2012-2016, selain itu untuk mengetahui pembangunan desa 

dalam perspektif Desa Membangun Indonesia di Desa Dilem. Penelitian ini 

menekankan pada proses dan pengungkapan makna yang terjadi di lapangan saat 

penelitian, dengan tujuan hal-hal yang tersembunyi di lapangan dapat terungkap, 

maka penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian yang menggunakan metode 

pendekatan kualitatif.  

Penelitian kualitatif menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-

pengalaman partisipan, dengan cara-cara mereka memaknai hidup, penelitian ini 

berusaha memahami tidak hanya satu, tetapi banyak realitas.
29

 Penelitian ini 

berfokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil dari outcome. Maka dari itu, 

                                                           
29  John. W. Cressweel. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka 

Pelajar. Yogyakarta. 2010. Hlm 293. 
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penelitian ini berpegangan pada hasil yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang 

terjadi. 

Bogdan dan Taylor dalam Moelong mendefinisikan metodologi penelitian 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
30

 Penelitian 

ini termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif karena berupa gambaran 

(deskripsi) hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan gagalnya 

modernisasi masuk desa, khususnya dalam pembangunan desa guna mengungkap 

permasalah yang ada. 

3.2. Fokus dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Dilem, Kecamatan Gondang, Kabupaten 

Mojokerto. Desa Dilem merupakan lokasi objek penelitian, dimana di desa ini 

akan dilakukan penelitian terkait dengan pembangunan desa. Fokus penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembangunan desa dalam 

perspektif IDM di Desa Dilem Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. 

3.3. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

 

                                                           
30

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), PT. Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. Hlm 4. 
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1. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
31

 Dalam hal ini sebagian besar data primer didapatkan dari hasil 

wawancara peneliti dengan informan yang dirasa mengetahui dan mengerti terkait 

permasalahan yang sedang peneliti kaji. Di samping itu data dalam penelitian 

kualitatif jenisnya lebih ke kata-kata yang didapat langsung melalui wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
32

 Data yang diperoleh tidak langsung dari orang yang 

bersangkutan, artinya data ini didapatkan melalui orang lain atau dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder dapat berasal 

dari dokumen/arsip desa yang berkaitan dengan permasalahan atau melalui media 

internet dan surat kabar (koran/majalah). 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dapat diperoleh melalui 5 (lima) cara, yaitu 

observasi, interview, questioner, dokumen, dan gabungan keempatnya.
33

 

Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

 

 

                                                           
31

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung. 2014. Hlm 62 
32

Ibid. 
33

Ibid. Hlm 63. 
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3.4.1. Metode Observasi 

Observasi dalam metode ini mengharuskan peneliti meleburkan diri dalam 

setting sosial yang diteliti, mengamati orang-orang dalam lingkungan alami 

mereka, dan ikut serta dalam aktivitas mereka.
34

 Aktivitas ini bisa dilakukan 

peneliti dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang di teliti, 

seperti ikut dalam proses pembangunan desa, dll. 

Sedangkan Menurut Burhan Bungin, Observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui panca indera 

lainnya.
35

Maka dari itu, peneliti harus memahami apa yang sedang diteliti dan 

tidak mengharuskan untuk ikut berpartisipasi, akan tetapi secara gambaran 

(visual) peneliti dapat menangkap apa yang sedang tejadi. 

3.4.2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh 

peneliti. Wawancara akan dilakukan kepada orang-orang yang bertanggungjawab 

dengan pengelolaan dan implementasi terhadap pembangunan yang ada di Desa 

Dilem serta beberapa masyarakat Desa Dilem yang ikut berpartisipasi dan 

mengetahui proses perencanaan serta implementasi pembangunan yang ada di 

Desa Dilem. Informan ini dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan kesesuaian 

informasi yang diperlukan oleh peneliti dari informan yang dipilih. 

                                                           
34

David Marsh,. Gery Stoker. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Nusa Media. Bandung. 2010. 

Hlm 240. 
35

Burhan Bungin. Metodologi Penelian Sosial. Airlangga University Press. Surabaya. 2001. Hlm. 

142. 



27 
 

 
 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk menggali 

informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, dan sebagainya yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang 

yang diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat 

popular, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.
36

 

 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang tidak 

terstruktur, dimana wawancara ini tidak bertujuan untuk menemukan informasi 

tunggal.
37

 Alasan peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, 

sebab informan-informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah subjek yang 

penting dan utama dimana kemudian dapat ditelisik lebih dalam terkait 

pembangunan desa dalam perspektif IDM. 

 Peneliti memulai wawancara dengan memilih beberapa informan yang 

dianggap penting dan utama. Selain informan utama, peneliti juga memerlukan 

informan tambahan sebagai informan lain yang memiliki cara pandang berbeda. 

Selanjutnya peneliti mengadakan sendiri kontak dengan narasumber. Setelah 

narasumber memberikan izin, maka peneliti kemudian melakukan persiapan untuk 

wawancara sesuai kesepakatan yang ada, jika memang ada, antara interviewer dan 

narasumber. 

 Setelah peneliti dan narasumber bersepakat mengenai waktu wawancara, 

maka peneliti memulai wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara adalah hal yang 

                                                           
36

 Ibid. Hlm 128. 
37

 Lexy J. Moleong. Op.Cit., Hlm. 190 
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penting agar informasi yang diinginkan tidak terlewat dan arah pembicaraan tidak 

meloncat jauh dari topik yang seharusnya. 

 Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian 

disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data 

yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakannya. Aktivitas awal dalam proses pengumpulan data adalah 

menentukan subjek penelitiannya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan informan, sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat 

terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
38

  

 Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Teknik ini 

digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya. Sehingga, pada teknik purposive sampling ini penentuan informan 

tidak dilihat berdasarkan strata, kedudukan, pedoman  maupun wilayah akan 

tetapi lebih didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap 

berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun jenis informan yang 

peneliti wawancarai adalah key informan (informan kunci), yaitu informan yang 

ahli di bidang tertentu atau berdasarkan keahliannya, masyarakat luas atau pihak-

pihak terkait. 

 

 

 

                                                           
38

 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga. Jakarta. 2009. Hlm 91-92. 
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Tabel 3.1 Data Informan Peneliti 

No Jenis Informan Nama Informan Jabatan 

1 

Informan kunci 

(key informan) 

Zainul Arifin Kepala Desa Dilem 

2 Sumali Sekdes Dilem 

3 Wahyudi 
Kaur Umum dan 

Pemerintahan 

4 Jumiran Kaur Kesra 

5 Endra Lusi  Ketua BPD Dilem 

6 Paidi Ketua LPMD 

7 Sutejo Kepala Dusun Dilem 

8 Woro Analupin Ketua PKK Dilem 

9 Koesnadi Tokoh Masyarakat 

10 

Informan 

pendukung 

- 
Petugas Kesehatan 

Puskemas Gondang 

11 Djoko Wurjantoro 

Kepala Seksi 

Pembangunan Kecamatan 

Gondang, Mojokerto 

12 Drs. Dono Wistoro, MPd 

Kepala UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan 

Gondang, Mojokerto 

13 Said Suandoyo 
Kepala Sekolah SDN 

Dilem 

14 Nurul  Remaja Desa Dilem 

15 Dwi Indah Pertiwi Remaja Desa Dilem 

16 Siti Arikhiya Masyarakat Desa Dilem 

17 Kemisah Masyarakat Desa Dilem 

18 Rioto Masyarakat Desa Dilem 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016. 

3.4.3. Dokumentasi 

 Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan 

penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan 

menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih 

efisien.  



30 
 

 
 

 Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumen 

cenderung sudah lama dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah 

pula mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung bersifat data 

primer yang didapat langsung dari pihak pertama.
39

 Pada penelitian ini, peneliti 

mendapatkan data sekunder seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes) Dilem tahun  2010-2015 dan RPJMD tahun 2015-2021, 

Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Dilem tahun 2012-2016. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
40

 Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  

 Adapun kegiatan dalam analisis data yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman melukiskan siklus seperti terlihat 

pada gambar berikut ini:
41

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial edisi Kedua. Bumi 

Aksara. Jakarta.  2009. Hlm. 69 
40

Lexy J.Moleong, Op.Cit. Hlm 280. 
41

 Burhan Bungin, Op.Cit., Hlm 69. 
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Bagan 3.1 

Komponen-komponen analisa data : Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT 

Raja  Grafindo Persada, 2005), hal.69 

Proses ini mengalir mulai tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan 

penelitian. Tahap proses Analisis data mencangkup dalam 3 (tiga) tahapan, 

yaitu
42

: 

1. Pengumpulan data 

 Dalam pengumpulan data, peneliti dengan sendirinya terlibat dalam 

melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi 

tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataupun teoritisasi. 

2. Reduksi data  

Reduksi data merupakan tahap penting dalam proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan ke dalam wawasan yang tinggi. Semakin 

lamanya peneliti di lapangan maka semakin banyaknya data yang kompleks dan 

                                                           
42

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (2009) Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

tentang Metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta, Penerbit 

Univeristas Indonesia (UI-Press). 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan  
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rumit. Dalam tahap ini, peneliti di minta untuk memusatkan perhatian pada data 

yang dianggap paling berhubungan dengan permasalahan/penelitian yang dicari. 

3. Penyajian data 

Tahap ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyajikan data, 

seperti gambaran keseluruhan dari penelitian tersebut. Kumpulan informasi yang 

di dapat, akan disusun sebagaimana baiknya untuk melakukan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan kedepannya. Pada penelitian kualitatif, biasanya 

penyajian yang digunakan berbentuk teks naratif. 

4. Pengambilan kesimpulan 

Data yang diperoleh sejak awal pada akhirnya akan menjadi sebuah 

kesimpulan, karena kesimpulan tersebut masih belum sempurna dan diragukan, 

maka peneliti melakukan proses verifikasi secara terus menerus hingga 

mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan teori dan penelitian yang ada di 

lapangan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DESA DILEM 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian, yaitu Desa 

Dilem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Isi dari bab ini perihal 

sejarah Desa Dilem, Sejarah pemerintahan desa (kepala desa yang menjabat), 

kondisi geografis, fisik dan wilayah, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan kondisi pembangunan yang ada di Desa Dilem. 

4.1 Sejarah Desa Dilem 

Sejarah terbentuknya atau asal usul berdirinya sebuah desa di Indonesia 

selalu mempunyai cerita dan makna yang berkaitan dengan adat istiadat atau suatu 

fenomena historis leluhurnya. Tidak terkecuali dengan sejarah terbentuknya Desa 

Dilem sendiri tercipta berawal dari kisah upeti rakyat Desa Dilem kepada Kanjeng 

Adipati yaitu berupa buah durian bido. Konon buah durian tersebut besar dan 

enak rasanya, maka pemberian tersebut Dilem yang dalam bahasa Indonesia 

maksudnya dipuji atau mendapat pujian oleh Kanjeng Adipati. Sejak saat itu 

bahkan sampai saat ini, nama Dilem di jadikan sebuah pengingat asal usul 

terbentuknya Desa Dilem. Pada awal berdirinya Desa Dilem pada tahun 1935, 

Desa ini terletak di tengah sebuah hutan di pegunungan Anjasmoro. Hal ini 

dikarenakan dalam sejarahnya Desa Dilem digunakan sebagai markas perang oleh 

para pejuang/rakyat di zaman kemerdekaan, akhirnya desa ini di pindahkan ke 

tempat yang saat ini menjadi tempat resmi Desa Dilem yang masuk ke dalam 

wilayah Kecamatan Gondang. Pemindahan tempat ini dimulai pada tahun 1959 
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dan terpilihlah Tamsir sebagai kepala desa pada saat itu, dengan penduduk 

sejumlah 5 KK.
43

 

4.2 Sejarah Pemerintahan 

Desa Dilem ini sampai saat ini baru 8 kali berganti kepala desa (termasuk 

Pj. Kepala Desa Dilem). Dari awal mendirikan desa sampai berdiri saat ini, kades 

dan pj. kades yang pernah menjabat untuk memipin Desa Dilem memiliki andil 

yang besar serta berperan dalam pembangunan Desa Dilem. Sejarah 

pembangunan Desa Dilem yang direalisasikan atau diupayakan oleh masing-

masing Kades pada waktu menjabat mempunyai manfaat yang besar bagi 

perkembangan pembangunan Desa Dilem. Jasa-jasa Kades Dilem tidak akan 

pernah hilang dari memori masyarakat. Tidak terhitung jasa yang telah diberikan 

oleh Kades yang telah menjabat di Desa Dilem, termasuk salah satunya dalam hal 

pembangunan di desa. Meskipun pada kenyataannya pembangunan yang telah 

diimplementasikan keika  zaman Kades menjabat tidak sebanyak dengan desa-

desa besar yang ada di daerah lain, akan tetapi pembangunan ini sangat 

mempunyai manfaat dan andil besar dalam membesarkan nama Desa Dilem. 

Berikut adalah nama-nama orang yang pernah menjadi Kades ataupun Pj. Kades 

di Desa Dilem sekaligus upaya atau jasa yang telah di berikan dalam hal 

pembangunan desa, antara lain:
44
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Wawancara dengan Jumiran selaku Kaur Kesra pada 23 Agustus 2015 pukul 18.00 WIB 

(Laporan PKN Peneliti di Desa Dilem). 
44

 Arsip RPJM Desa Dilem 
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Tabel 4.1. Proyek Pembangunan Kepala Desa Dilem 

No Nama Kepala 

Desa 

Tahun Menjabat Proyek Pembangunan 

1 Laimin Tahun 1935 sampai 

dengan tahun 1959 

Pembangunan di Desa Dilem 

masih belum mampak, hal ini 

di karenakan desa baru saja 

melakukan bedol desa dan 

berada dalam kondisi perang 

serta pasca kemerdekaan. 

2 Tamsir Tahun 1959 sampai 

dengan tahun 1981 

Pembangunan makadam jalan. 

3 Sayoenab Tahun 1981 sampai 

dengan tahun 1991 

Pembangunan SD mini Dilem. 

4 Moedjiyono Tahun 1991 sampai 

dengan tahun 1993 

Pembangunan Jembatan antar 

Desa dan Gorong-gorong. 

5 Koesnadi Tahun 1993 sampai 

dengan tahun 2003 

 

Pembangunan pengaspalan 

jalan, listrik masuk desa, 

proyek air bersih, musholla, 

polindes. 

6 Zainul Arifin Tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2014  

 

Jembatan antar desa, 

Pelebaran jalan desa, Gapura 

desa, Plengsengan, Rehab 

Kantor desa, Polindes baru, 

Jalan rabat baru, Drainase, 

Gorong-gorong, Pos 

Kampling. 

7 Jumiran Bulan Maret sampai 

Bulan September 2014 

Pembangunan TPT Jalan 

Tembus Dilem-Begagan Limo 

8 Sumali Bulan Oktober 2014 

sampai September 

2016  

Pembangunan Pengaspalan 

Jalan, Plengsengan, 

Pembangunan Masjid Desa, 

9 Zainul Arifin Bulan Desember 2016 

sampai sekarang 

- 

Sumber : Diolah Peneliti, 2016. 

4.3 Struktur Organisasi 

Pada dasarnya di Desa Dilem ini sudah terdapat struktur organisasi seperti 

desa-desa lainnya, struktur organisasi Pemerintah Desa Dilem di tetapkan dengan 

pola minimal yaitu 5 orang yang terdiri dari adanya Kepala Desa Dilem, 

Sekretaris Desa Dilem, Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Dilem, 



36 
 

 
 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Dilem, Kepala Dusun Dilem, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk organisasi atau lembaga lain 

baik yang berpusat di desa atau dibawah lembaga kecamatan yaitu Lembaga  

Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan 

terakhir lembaga keagamaan seperti yasinan, tahlil, dan arisan.  

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dilem Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RPJM Desa Dilem, 2016 

Adapun dari pengembangan PKK ini dengan anggota ibu-ibu warga Desa 

Dilem diciptakanlah produk-produk unggulan yang berasal dari pekarangan 

sekitar Desa Dilem. Saat ini beberapa produk berhasil di buat, yaitu pembuatan 

Kepala Desa 

ZAINUL ARIFIN 

Sekretaris Desa 

SUMALI 

Ketua BPD 

ENDRA LUSI NS 

Kepala Dusun 

SUTEJO 

Kaur Umum 

WAHYUDI 

Kaur Kesra 

JUMIRAN 
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kripik pisang dan kripik ketela. Sektor agribisnis (pertanian/perkebunan/buah-

buahan) menjadi sektor terbaik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

desa dengan produk unggulan yang dapat dikeluarkan yaitu ketela, ketela pohon, 

dan pisang ulin. Produk-produk buatan warga Desa Dilem ini nantinya akan di 

pasarkan melalui mulut ke mulut karena proses produksinya hanya sedikit.  

Selain di Desa Dilem sendiri sudah terdapat atau mempunyai beberapa 

oragnisasi/lembaga baik yang berpusat langsung di desa maupun dibawah 

lembaga kecamatan. Seperti halnya yang ada pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2. Lembaga/Organisasi Di Desa Dilem 

No Lembaga Pengurus dan Anggota Total 

Laki-Laki Perempuan 

1 BPD 3 2 5 

2 LPMD 10 - 10 

3 PKK - 20 20 

4 KPMD 1 1 2 

5 Karang Taruna 15 25 40 

6 Linmas 15 - 15 

Sumber: RPJM Desa Dilem, 2016 

4.4 Visi dan Misi Desa Dilem 

Visi dan Misi Pembangunan di Desa Dilem, seperti yang tertuang dalam 

RKP yaitu
45

 

Visi sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang 

dicita-citakan oleh pemerintah desa di masa yang akan datang, dalam hal ini visi 

juga dijadikan sebagai alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya 

untuk melihat, menilai, atau memberikan predikat terhadap kondisi desa yang 

diharapkan. Adapun visi dari Desa Dilem itu sendiri adalah sebagai berkut: 

                                                           
45

 Arsip RKP Desa Dilem Tahun 2015 



38 
 

 
 

“Dengan pemberdayaan potensi masyarakat, kita wujudkan ekonomi yang 

kuat, menuju desa yang aman, damai sejahtera lahir batin”.  

 

Visi yang diemban oleh Desa Dilem ini mempunyai harapan yang besar. 

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Dilem yang maju 

dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan menuju kehidupan yang 

rukun dan makmur. Disamping itu juga diharapkan adanya novasi dalam hal 

pembangunan desa dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, 

peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang di topang oleh nilai-nilai 

keagamaan. 

Misi Desa Dilem merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan dan 

sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa ke suatu fokus. 

Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa guna mencapai tujuan 

bersama. Untuk mewujudkan misi dari Desa Dilem tersebut, Pemerintah Desa 

Dilem menetapkan misi dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik 

interal maupun eksternal, maka dari itu misi Desa Dilem yaitu
46

 

 Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi 

atau golongan atas dasar musyawarah dan mufakat. 

 Meningkatkan mutu pelayanan dibidang pemerintahan. 

 Pemanfaatan potensi desa dari sumber daya alam (asset desa) 

guna peningkatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang 

baikekonomi, sosial, budaya (pendidikan, keagamaan, dan 

kepemudaan) dalam rangka mewujudkan Desa Dilem sebagai 

Desa yang mempunyai nilai tambah dan dapat menjadi salah satu 

tempat kunjungan wisata. 

 Mengupayakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan 

potensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. 

 Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan aparatur desa 

serta semua lapisan masyarakat. 

 Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal. 

                                                           
46
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 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

perekonomian. 

 Membuka akses keuangan dan permodalan bagi pengembangan 

pertanian dan perdagangan. 

 

4.5 Sarana Prasarana dan Kondisi Fisik Desa 

4.5.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah 

Desa Dilem merupakan wilayah daerah perbukitan yang mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani ladang di hutan. 

Masyarakat disini hidup guyub rukun dengan karakter sesuai adat ketimuran yaitu 

sopan, beretika dan religius. Berada di kawasan hutan membuat Desa Dilem 

menjadi sejuk dan asri. Jumlah penduduk yang tiap tahun terus bertambah 

menjadikan desa ini harus berkembang, tingkat pendidikan warga desa yang 

rendah dengan mayoritas penduduknya hanya lulusan SD seharusnya turut 

menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto.  

Jarak desa ke ibukota kecamatan kurang lebih sekitar 7 km dengan 

melewati kawasan perhutani dan beberapa desa yang jalannya sebagian aspal dan 

makadam. Hal ini memang menjadi faktor yang cukup mempengaruhi pola dan 

tingkah laku masyarakat, belum lagi sarana dan prasarana menuju dan dari Desa 

Dilem sangat tidak memadai. Jalan raya yang menghubungkan Desa Dilem 

dengan dengan Desa Kalikatir berupa aspal yang banyak lubang di sepanjang 

jalan, setelah melalui Desa Kalikatir, jalan yang dilalui yaitu berupa jalan aspal 

yang mengelupas dan berubah menjadi jalan makadam karena merupakan jalur 

keluar masuk truk pengangkut pasir sungai yang ada di Desa Wonoploso. 
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Desa Dilem merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto dengan luas keseluruhan hanya 9,5 Ha. Dari total 

keseluruhan luas wilayah Desa Dilem tersebut terdiri dari 6,9 Ha Lahan tegal, 2,5 

Ha lahan pekarangan, dan hanya 0,1 Ha tanah kas desa. Adapun letak geografis 

Desa Dilem ini batas-batasnya yaitu: 

1. Batas Timur: Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. 

2. Batas Barat: Perhutani Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. 

3. Batas Utara: Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. 

4. Batas Selatan: Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten 

Mojokerto. 

Dibawah ini merupakan Peta Sosial Desa Dilem: 

Gambar 4.1: Peta Sosial Desa Dilem 
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4.5.2 Sarana Dan Prasarana Desa 

Desa Dilem yang termasuk ke dalam Kawasan Tahura R. Soeryo ini hanya 

memiliki 1 musholla dan 1 masjid yang baru di bangun pada pertengahan tahun 

2015. Tempat sarana kesehatan di Desa Dilem hanya berupa 1 unit Ponkesdes 

yang dilayani oleh Bidan desa (dari Puskesmas Kecamatan Gondang) setiap satu 

bulan sekali. Sedangkan untuk sarana Pendidikan di Desa Dilem ini hanya 

terdapat 2 unit berupa 1 unit SDN Dilem yang hanya berisikan 4 ruangan dengan 

murid yang tidak lebih dari 20 orang, dan 1 unit bangunan PAUD yang baru 

didirikan pada tahun 2012. Poskampling di Desa Dilem sampai saat ini hanya ada 

3 unit, dimana Poskampling ini keadaannya cukup memprihatinkan sebelum tahun 

2015 dan saat ini di tahun 2016 sudah dilakukan pembenahan guna menjaga 

keamanan dan kepentingan masyarakat. 

Sarana dan prasarana lainnya seperti keranda kematian juga dimiliki oleh 

Desa Dilem, meskipun baru tahun 2016 ini tempat keranda kematian dibangun di 

sekitar makam, sebelumnya keranda kematian ini diletakkan di Balai Desa Dilem. 

Akses penerangan jalan desa pada tahun 2016 ini sudah terpenuhi, Sarana dan 

prasarana yang ada di Balai Desa Dilem dari tahun ke tahun selalui dilengkapi, 2 

unit komputer serta printer di ruang kerja memudahkan perangkat desa untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu di tahun 2016 ini, 

Pemerintah desa baru saja membeli lemari, meja, dan kursi guna menunjang 

kebutuhan administrasi perangkat desa. Di Balai Desa Dilem juga terdapat traktor 

yang berasal dari bantuan SKPD terkait. Traktor ini menjadi salah satu bantuan 

yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak terurus dan terawat 
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sejak diberikan kepada Pemerintah Desa Dilem, hal ini dikarenakan tidak adanya 

lahan persawahan serta tidak ada SDM yang dapat mengoperasikan traktor ini. 

4.6 Kondisi Demografis 

Secara geografis desa ini terletak di lahan yang tidak sesuai dengan tekstur 

tanah, karena desa ini berada di kemiringan lereng gunung. Jika dibandingkan 

dengan desa tetangga, desa ini tidak mempunyai tempat lapang yang luas karena 

minimnya lahan yang ada. Desa kecil ini hanya mempunyai 1 dusun yang di beri 

nama sama dengan nama desa yaitu Dusun Dilem yang komposisinya adalah 1 

rukun warga (RW) dan 3 rukun tetangga (RT). Selain itu desa ini hanya 

mengandalkan keunggulan dalam sektor perairan, karena Desa Dilem memperoleh 

air langsung dari sumbernya yang ada di tengah hutan.  Kawasan hutan yang ada 

di sekitar Desa Dilem merupakan milik Perhutani yang masuk dalam kawasan 

Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo. Sedangkan pematang sawah yang ada di 

sekitar desa merupakan sawah yang menjadi milik Desa Begagan Limo dan Desa 

Kalikatir. 

Jumlah penduduk Desa Dilem adalah 243 jiwa terbagi ke dalam 76 KK, 

yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 129 jiwa dan 

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 115 jiwa. Komposisinya yaitu 27 

KK di RT 01 dengan jumlah warga 88 orang yang terdiri dari 52 laki-laki dan 36 

perempuan. Untuk RT 02 terdapat 22 KK dengan jumlah warga 76 orang yang 

terdiri dari 38 laki-laki dan 38 perempuan. Terakhir untuk RT 03 terdapat 27 KK 
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dengan jumlah warga 80 orang yang terdiri dari 39 laki-laki dan 41 perempuan.
47

 

Desa Dilem memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Di desa ini 

masyarakatnya hanya terbagi ke dalam dua agama yaitu Islam dan Kristen. 

Menurut agama, penduduk di Desa Dilem yang beragama Islam sebanyak 228 

orang, dan penduduk yang beragama Kristen berjumlah 15 orang.
48

 

Berdasarkan jenis pekerjaannya, penduduk Desa Dilem terbagi ke dalam 

beberapa jenis pekerjaan, antara lain karyawan swasta, petani/pekebun, mengurus 

rumah tangga, pelajar/mahasiswa, wiraswasta, perangkat desa, buruh 

tani/pekebun, dan belum/tidak bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

diagram di bawah ini. 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015 

No. Jenis Pekerjaan RT:1 RT:2 RT:3 Jumlah 

1 BELUM/TIDAK BEKERJA 15 10 14 39 

2 KARYAWAN SWASTA 13 14 7 34 

3 PETANI/PEKEBUN 19 10 15 44 

4 
MENGURUS RUMAH 

TANGGA 
18 21 22 61 

5 PELAJAR/MAHASISWA 13 7 8 28 

6 WIRASWASTA 9 11 12 32 

7 PERANGKAT DESA 1 1 2 4 

8 BURUH TANI/PEKEBUN 0 1 0 1 

Total 88 75 80 243 

Sumber : Laporan PKN Peneliti, 2015. 

 

 

 

 

                                                           
47

 Laporan PKN M. Akbar Satria W dengan Judul “ Proses Pelaksanaan RKP Desa Dilem 

Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun 2015” 
48

 RPJM Desa Dilem. 
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BAB V 

PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF INDEKS DESA 

MEMBANGUN DI DESA DILEM 

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama menjawab rumusan 

masalah, yaitu mengenai pembangunan desa dalam perspektif IDM di Desa Dilem 

Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Pembangunan desa ini dianalisis 

menggunakan konsep Desa Membangun yang digagas oleh Kementrian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan menggunakan konsep 

tersebut peneliti mencoba menganalisis hasil penelitian untuk kemudian dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Di paparkan pula tentang IDM yang 

terdiri dari 3 Dimensi utama yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, dan 

Dimensi Ekologi.  

5.1. Pembangunan Desa  

Desa sebagai lingkup terkecil yang berada di bawah kecamatan dan 

kabupaten mempunyai cita-cita yang mulia untuk mensejahterahkan 

masyarakatnya. Tidak heran apabila desa-desa di Indonesia saling berlomba untuk 

membangun desa mereka agar masuk ke dalam kategori desa maju atau mandiri 

dan tidak termasuk ke dalam salah satu kategori desa tertinggal. Indonesia sendiri 

memiliki ribuan desa yang tersebar di berbagai daerah dari Sabang hingga 

Merauke. Jumlah desa yang luar biasa banyak ini tidak diimbangi dengan 

pemerataan oleh pemerintah, masih banyak pekerjaan rumah bagi Presiden beserta 

kabinetnya dalam pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang 
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ada. Data dari Indeks Desa Membangun  menyatakan bahwa di Indonesia masih 

banyak desa yang masuk ke dalam kategori desa sangat tertinggal dan desa 

tertinggal yaitu 33592 desa masuk kategori tertinggal dan 13453 desa masuk 

kategori sangat tertingal.
49

 Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa yang 

masuk ke dalam kategori desa sangat tertinggal dan desa tertinggal belum 

sepenuhnya berada dalam kondisi sejahtera seperti yang diharapkan. 

  Tidak meratanya pembangunan di Indonesia menyebabkan terjadinya 

kesenjangan di berbagai daerah, terutama daerah di luar pulau Jawa atau daerah 

yang jauh dari pusat pemerintahan. Sama halnya seperti desa, di Jawa pun masih 

ada desa yang pembangunannya tidak merata, banyak faktor yang 

melatarbelakangi tidak meratanya pembangunan desa di Pulau Jawa, salah 

satunya yaitu faktor geografis. Hal ini biasanya terjadi pada desa-desa yang 

berada di daerah pegunungan yang memungkinkan akses menuju desa sulit untuk 

di lalui, seperti halnya Desa Dilem yang ada di Kabupaten Mojokerto. Letak desa 

yang berada di sekitar lereng Gunung Anjasmoro dan masuk ke dalam kawasan 

Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo ini memang jauh dari pusat Pemerintahan, 

selain akses menuju desa termasuk sulit, desa ini merupakan desa kecil yang 

mayoritas penduduknya berpendidikan rendah. 

 Pembangunan desa yang sudah di agendakan melalui RKP Desa Dilem 

atau RPJM Desa Dilem setidaknya dapat bersinergi dengan RPJM Daerah 

Kabupaten Mojokerto agar saling berkaitan dengan program kerja pemerintah 

daerah. Koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah diharapkan 
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dapat memperlancar pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini, pembangunan 

yang dilakukan tidak dapat sembarangan, harus ada sinergitas Sumber Daya Alam 

dan Sumber Daya Manusia agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologi yang masuk ke dalam konsep desa membangun 

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembangunan desa 

yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sekaligus usulan dari 

masyarakat desa.   

5.2. Desa Membangun Indonesia 

Membangun desa tidak semudah seperti apa yang direncanakan, dalam hal 

ini diperlukan berbagai riset yang berkaitan dengan fenomena pembangunan di 

desa. Untuk mencapai tujuan tersebut harus bekerja sama dengan berbagai sektor 

yang berkaitan, terutama masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hal ini, Desa 

Membangun Indonesia merupakan pembaharuan dari pembangunan desa. Ada 

beberapa makna dalam Desa Membangun Indonesia menurut Sutoro eko dkk, 

yaitu Pertama, desa membangun dilihat dari makna pembangunan desa. Dalam 

hal ini membangun desa bermakna negara hadir di depan, sebagai aktor utama 

yang membangun desa, maka desa membangun berarti pembangunan desa yang 

dimulai dari belakang.
50

 Maka dari itu, diperlukan berbagai riset terkait fenomena 

pembangunan yang telah direalisasikan di desa tersebut, pembangunan dari 

belakang ini bermakna bahwa kelebihan dari pembangunan di waktu lampau 
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dapat direalisasikan di masa depan dengan di dukung sumber daya yang mumpuni 

dan berpengalaman.  

Kedua, desa membangun dilihat dari sisi pendekatan pembangunan. 

Dalam perspektif ini, desa bukan menjadi objek dan lokasi proyek pembangunan, 

melainkan desa menjadi basis, subjek dan arena pembangunan.
51

 Pendekatan 

pembangunan ini bertujuan agar pembangunan ini mempunyai arah yang jelas. 

Desa tidak hanya menjadi objek dan lokasi pembangunan akan tetapi desa harus 

lebih dari itu dengan berbagai cara salah satunya sebagai subjek dan arena 

pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar desa dapat menjadi basis kehidupan 

masyarakanya. 

Ketiga, desa membangun dilihat dari sisi aktornya.
52

 Pembangunan yang 

ada tidak serta merta tiba-tiba terjadi, dalam hal ini ada ide-ide jenius bahkan 

ambisius yang lahir dari pemikir-pemikir yang ada di desa. Ide pembangunan 

yang lahir dari desa ini sebagian besar berasal dari masyarakat desa itu sendiri 

dengan berpedoman pada fenomena yang terjadi di masyarakat desa. Maka dari 

itu, aktor pembangunan yang visioner sangat dibutuhkan oleh desa guna 

membangun desa yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. 

5.2.1. Dimensi Sosial 

 Indeks Desa Membangun mempunyai 3 dimensi yang saling berkaitan, 

yaitu dimensi ketahanan sosial, dimensi ketahanan ekonomi, dan dimensi 

ketahanan ekologi/lingkungan. Dimensi sosial disini yaitu pembahasan yang 

berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini dimensi sosial mempunyai 
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sub dimensi/variabel dalam keberlanjutan sosial yang termasuk ke dalam IDM 

antara lain kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman. 

5.2.1.1. Kesehatan  

Salah satu variabel yang termasuk ke dalam dimensi sosial IDM yaitu 

kesehatan. Sarana kesehatan merupakan sarana yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. Kesehatan yang terjaga akan berdampak pada kehidupan 

yang sehat dan tidak mudah sakit. Kesehatan ini juga mempengaruhi kondisi 

psikologis masyarakat, dengan jiwa dan raga yang sehat masyarakat akan lebih 

mudah dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa di bayang-

bayangi dengan rasa sakit. Dalam hal ini, indikator yang termasuk ke dalam 

variabel kesehatan yaitu pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk 

kesehatan, dan jaminan kesehatan. 

a. Pelayanan Kesehatan di Desa Dilem 

Desa Dilem mempunyai satu-satunya sarana kesehatan di desa yang 

disebut dengan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Adanya Ponkesdes ini 

cukup membantu bagi kehidupan masyarakat Desa Dilem. Hal ini dikarenakan 

Ponkesdes menjadi salah satu sarana terdekat dalam mengakses kesehatan, akan 

tetapi kedatangan perawat desa yang berugas di ponksedes ini hanya sebulan 3 

kali dan yang pasti saat posyandu balita hari selasa setiap minggu pertama 

kalender bulan.
53

 Jarak yang bagi sebagian masyarakat terlalu jauh dari atau 

menuju Puskesmas Gondang menjadi alasan utama masyarakat Desa Dilem untuk 

                                                           
53

 Wawancara dengan Siti Arikhya selaku masyarakat, Pada 17 Oktober 2016 Pukul 10.00 WIB 



49 
 

 
 

jarang berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit kecuali jika mengalami sakit 

parah.  

Masyarakat lebih memilih untuk memeriksakan kesehatannya ke Umi 

(Bidan) yang ada di Desa Kalikatir untuk berobat. Sebenarnya untuk berobat ke 

puskesmas tidak memerlukan biaya,
54

 asal membawa KTP atau KIS (Kartu 

Indonesia Sehat) akan tetapi karena jarak yang terlalu jauh masyarakat lebih 

memilih ke Bidan Umi (selama sakit yang diderita merupakan sakit biasa seperti 

sakit kepala, demam, dan lain sebagainya). Faktor geografis antara Desa Dilem 

dengan Desa Kalikatir yang dekat menjadi alasan utama masyarakat untuk 

melakukan pengobatan di Bidan desa sebelah, masyarakat Desa Dilem lebih 

memilih melakukan pengobatan di tempat praktik Bidan Umi dengan alasan 

pelayanan yang di dapat sama saja dengan puskesmas. Selain itu, segi lain yang 

menjadikan masyarakat Desa Dilem melakukan pengobatan di Bidan Umi yaitu 

dikarenakan menantu dari salah satu tokoh masyarakat Desa Dilem yang secara 

emosial menjadikan adanya kedekatan batin.  

Pelayanan kesehatan yang di peroleh masyarakat Desa Dilem dengan 

melakukan pengobatan di Ponkesdes atau ke Bidan Umi sebenarnya sudah cukup 

baik, hal ini sebanding dengan keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan dengan akses yang mudah dan murah. Akan tetapi, fenomena seperti ini 

dapat menjadi sebuah boomerang bagi masyarakat. Bidan Umi sebagai salah satu 

tenaga kesehatan yang aksesnya mudah dan cepat dijangkau dapat mengakibatkan 

masyarakat ketergantungan dengan Bidan Umi. Beberapa masyarakat pada 
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akhirnya hanya mau dan menginginkan di rawat atau melakukan pengobatan di 

Bidan Umi.  

Kondisi Ponkesdes yang ada di Desa Dilem cukup mengkhawatirkan, 

meskipun bangunan ini termasuk baru, akan tetapi bangunan Ponkesdes ini jarang 

dibersihkan. Bangunan ini dibersihkan ketika hanya ada bidan/perawat yang 

datang, kondisi seperti ini menyebabkan bangunan Ponkesdes tidak terawat. 

Kurangnya perawatan mengakibatkan bangunan Ponkesdes dimakan oleh rayap 

dan dirasa tidak layak sebagai sarana kesehatan. Cukup jarangnya perawat desa 

untuk datang ke Ponkesdes dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat desa. Dalam 

hal ini, masyarakat sekitar Ponkesdes yang pernah diberi kepercayaan untuk 

membersihkan Ponkesdes agar tetap terawat menyalahgunakan kepercayaan 

tersebut untuk mengambil obat yang ada di desa.
55

 

Fenomena yang tidak patut ditiru ini dikarenakan pemikiran masyarakat 

dengan ada atau tidaknya perawat desa, obat yang ada di Ponkesdes akan 

diberikan secara gratis. Jadi meskipun tidak ada perawat desa, mengambil obat 

tidak menjadi masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Kemisah bahwa
56

 

“Obate niki gratis mas, kan kuncine nggih dititipne griyo ngajeng 

Ponkesdes niku, dados lek butuh obat nggih mundhut ten mriku,” 

(Obatnya ini gratis mas, kuncinya juga dtitipkan rumah depan Ponkesdes 

itu, jadi kalau butuh obat ya tinggal ambil disana). 

Obat yang diambil oleh masyarakat tersebut digunakan untuk konsumsi 

sendiri, artinya masyarakat lain tidak ikut-ikutan mengambil obat-obatan yang ada 
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di dalam Ponkesdes. Semenjak kejadian sering hilangnya obat yang disebabkan 

diambil oleh masyarakat yang diberi kepercayaan untuk membersihkan Ponkesdes 

tersebut, Perawat desa akhirnya membawa kunci Ponkesdes sendiri. Hal inilah 

yang menyebabkan tidak terawatnya Ponkesdes dalam hal kebersihan, karena 

Ponkesdes Desa Dilem hanya di bersihkan ketika petugas puskesmas atau perawat 

desa datang. Kejadian pengambilan obat-obatan secara sengaja yang dilakukan 

oleh salah satu masyarakat ini sebenarnya memalukan bagi mayoritas masyarakat 

Desa Dilem. Selain membuat nama Desa Dilem menjadi jelek, kejadian seperti ini 

seharusnya tidak dilakukan karena jika salah mengkonsumsi obat-obatan akan 

berakibat fatal bagi kesehatan tubuh masyarakat sendiri. Dibawah ini adalah 

gambar keadaan ruangan Ponkesdes Desa Dilem. 

Gambar 5.1: Keadaan di dalam Ponkesdes 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016 

Adanya Ponkesdes di Desa Dilem seharusnya diimbangi dengan 

kedatangan puskesmas keliling, Akan tetapi Puskesmas keliling Kecamatan 

Gondang tidak selalu terjadwal ketika datang berkunjung ke Desa Dilem untuk 

melakukan kegiatan yang seharusnya rutin dilakukan terhadap masyarakat Desa 

Dilem. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan dari petugas puskesmas 
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keliling tersebut. Alasan tersebut salah satunya yaitu kekurangannya tenaga sopir 

mobil puskesmas keliling untuk menjangkau 18 desa yang ada di Kecamatan 

Gondang. Seperti yang diungkapan salah satu petugas kesehatan keliling, yaitu
57

 

“Ada jadwalnya mas, seharusnya satu bulan sekali, berhubung mobil 

ambulansnya Cuma 2, ya memang mestinya cukup, tiap desa 1 kali 1 

bulan, tapi sopirnya hanya 1 mas, terkadang ketika jadwal waktunya 

datang ke desa sini, diajak dokter untuk rapat, jadi tidak terlaksana”.  

Keterbatasan sopir ambulans sebenarnya bukan menjadi masalah yang 

serius bagi puskesmas keliling, karena untuk menjangkau Desa Dilem masih bisa 

menggunakan alat transportasi lain seperti sepeda motor. Kedatangan petugas 

kesehatan Puskesmas Gondang yang sangat jarang yaitu kurang lebih 3 bulan 

sekali sebaiknya dapat diminimalisir dengan tetap menjalankan kegiatan keliling 

minimal sebulan sekali menggunakan moda transportasi lain seperti sepeda motor, 

tanpa harus menunggu mobil ambulans kosong. Kegunaan mobil ambulans ini 

memang sangat penting, yaitu untuk mengangkut pasien (masyarakat Desa Dilem) 

yang mengalami sakit parah sewaktu-waktu untuk dirujuk ke Puskesmas Gondang 

atau Rumah Sakit. Akan tetapi pada kenyataannya mobil ambulans tersebut 

digunakan untuk membawa petugas Puskesmas dan obat-obatan yang berada pada 

box.
58

  

Mobil ambulans yang ada di Puskesmas Gondang ini digunakan untuk 

berkunjung ke 18 desa yang ada di Kecamatan Gondang. Hal inilah yang 

menyebabkan jarangnya petugas kesehatan dari Puskesmas Gondang yang datang 
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berkunjung ke desa. Kedatangan petugas Puskesmas keliling Kecamatan Gondang 

ini sehari sebelumnya selalu diumumkan ke masyarakat agar masyarakat dapat 

melakukan pengobatan atau konsultasi kesehatan. Pengumuman ini dilakukan 

menggunakan pengeras suara yang ada di masjid sehari sebelumnya dan ketika 

rombongan petugas puskesmas keliling datang. Ponkesdes Desa Dilem 

sebenarnya sangat bermanfaat terhadap masyarakat, akan tetapi karena terletak di 

desa yang kecil, jadwal praktek/pelayanan yang seharusnya dilaksanakan pada 

hari senin sampai jumat mulai pukul 07.00 – 13.00 WIB seakan tidak ada 

gunanya.
59

 Jarangnya masyarakat yang berobat membuat perawat yang bertugas 

datang tidak sesuai dengan jam praktek/pelayanan yang sudah ditetapkan. 

Ponkesdes ini melayani berbagai jenis pelayanan, antara lain yaitu Pengobatan 

dasar, tes gula darah, tes asam urat, tes kolesterol, dan home care (kunjungan 

rumah).
60

 

Maka dari itu, salah satu variabel tentang pembangunan berkelanjutan 

yang masuk ke dalam indikator IDM salah satunya yaitu sarana kesehatan yang 

masuk kedalam keberlanjutan sosial. Sarana kesehatan menjadi salah satu tolak 

ukur dalam keberhasilan pembangunan desa, hal ini dikarenakan kesehatan 

masyarakat merupakan penunjang keberlangsungan program-program 

pembangunan desa. Adanya sarana kesehatan seperti Ponkesdes di Desa Dilem 

diharapkan sebagai sarana untuk pengobatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

untuk meminimalisir tingkat kematian masyarakat yang ada di desa serta 

memaksimalkan upaya penambahan penduduk melalui kelahiran. Akan tetapi, 
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fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus, Ponkesdes yang 

seharusnya digunakan sebagai tempat praktik setiap hari senin sampai jumat pada 

kenyataannya tidak dapat setiap hari di fungsikan.  

b. Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan di Desa Dilem 

Ada 2 indikator utama dalam variabel ini, yaitu akses ke Ponkesdes, 

polindes, dan posyandu serta tingkat aktivitas posyandu. Dalam pembahasan 

sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Ponkesdes di Desa Dilem ada 1 yang di 

bangun tahun 2008. Adanya Ponkesdes cukup menguntungkan masyarakat 

meskipun pada kenyataannya tingkat aktivitas Ponkesdes tidak terlaksana dengan 

baik. Sedangkan untuk posyandu, di Desa Dilem sendiri rutin dilakukan oleh 

petugas kesehatan dengan dibantu kader kesehatan yang merupakan masyarakat 

Desa Dilem sendiri.  

Jumlah keseluruhan masyarakat desa yang memang hanya sedikit, serta 

jadwal pengobatan di ponkesedes yang berlangsung cukup singkat yaitu pagi 

hingga siang hari ini menjadi salah satu alasan tidak optimalnya masyarakat Desa 

Dilem yang berobat atau sekedar melakukan cek kesehatan di Ponkesdes. Hal ini 

dikarenakan waktu yang berlangsung saaat pelayanan kesehatan tersebut 

merupakan jam bekerja bagi masyarakat, jadi misalnya ingin cek kesehatan 

meskipun butuh waktu sebentar, dikarenakan jadwal berobatnya saat jam bekerja 

mennyebabkan masyarakat mengurungkan niat untuk melakukan cek kesehatan.
61

 

Sedangkan syarat untuk melakukan cek kesehatan maupun berobat sangatlah 

mudah, karena hanya menggunakan fotokopi KTP tanpa dipungut biaya apapun.  
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Akses Ponkesdes dan posyandu di Desa Dilem mudah terjangkau, karena 

berada di tengah-tengah desa serta berada di pinggir jalan desa yang mudah untuk 

di temukan. Ponkesdes dan posyandu menjadi satu kesatuan kesehatan yang tidak 

dapat dipisahkan. Tingkat aktivitas posyandu yang ada di Ponkesdes Desa Dilem 

cukup tinggi. Antusias masyarakat dalam mengikuti posyandu juga sudah 

lumayan, hal ini dikarenakan pelayanan posyandu yang dilakukan oleh perawat 

desa hanya sebulan sekali yaitu pada hari selasa minggu pertama yang selalu rutin 

di lakukan.Posyandu ini tidak hanya di khususnya kepada balita dan anak-anak, 

melainkan juga terhadap masyarakat lanjut usia (lansia).
62

Dibawah ini adalah 

gambar keadaan Ponkesdes yang ada di Desa Dilem. 

Gambar 5.2. Kondisi Ponkesdes Desa Dilem tampak dari luar 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 

c. Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Dilem 

Kesehatan menjadi sebuah kebutuhan utama bagi kehidupan masyarakat. 

Hidup yang sehat akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari. Menjaga kesehatan juga berdampak pada lancarnya kegiatan sehari-

hari, seperti bekerja. Dalam hal ini, jaminan kesehatan sangat diperlukan oleh 
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masyarakat, baik di masa sekarang maupun di masa sekarang. Jaminan Kesehatan 

masuk kedalam salah satu dari 5 program Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam 

hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kepesertaan JKN 

dimana ada dua macam yaitu 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(fakir miskin dan masyarakat tidak mampu), 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan kesehatan (Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja 

bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota 

keluarganya).
63

 

Masyarakat Desa Dilem belum sepenuhnya menggunakan jaminan BPJS, 

hal ini dikarenakan masyarakat malas untuk mengurus jaminan kesehatan 

tersebut. Adapun masyarakat yang mau mengurus BPJS merupakan masyarakat 

yang berkategori sejahtera serta berusia produktif. Bagi yang lanjut usia (lansia) 

hanya mengandalkan berobat dari Ponkesdes maupun ke Bidan Umi. Mayoritas 

masyarakat Desa Dilem telah memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan bagi 

masyarakat,  KIS ini dianggap sama saja dengan BPJS. Akan tetapi masyarakat 

yang memperoleh kartu atau penerima KIS ini hanya beberapa orang saja. Melihat 

kondisi Desa Dilem dimana mayoritas kondisi masyarakatnya masih berada di 

bawah kondisi prasejahtera seharusnya penerima KIS ini juga sebanding dengan 

yang terjadi di desa, akan tetapi fakta dilapangan tidak banyak masyarakat yang 

mendapatkan KIS. Hal ini dikarenakan, selain data tersebut berasal dari 
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pemerintah pusat, masyarakat yang menerima KIS ini seperti salah sasaran, 

seperti yang diungkapkan oleh Pak Kades Zainul bahwa:
64

 

“Penerima KIS ini tidak semuanya mas, Program dari Pemerintah pusat. 

Kadang-kadang data 5 tahun yang lalu masih digunakan pada tahun ini. Ya 

ini seperti simalakama bagi saya mas. KIS ini kadang juga aneh, disini 1 

rumah 4 anggota keluarga, yg dapat KIS Cuma 2 orang. Lha kayak gini 

apa yang 2 kaya yang 2 miskin gitu kah?” 

Data penerima KIS yang tidak valid dikarenakan tidak adanya 

pembaharuan data dari pusat membuat masyarakat Desa Dilem yang menerima 

KIS kadang salah sasaran atau bahkan tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan 

adanya gejolak diantara Kepala Desa Dilem, Perangkat Desa Dilem, serta 

masyarakat Desa Dilem. Kepala Desa sebagai pemimpin desa mempunyai hak dan 

wewenang untuk menyetujui dan mengesahkan data yang berasal dari pusat agar 

masyarakatnya mendapatkan bantuan, akan tetapi di satu sisi Kepala Desa Dilem 

menjadi dilema karena data yang ada terkadang tidak sesuai dengan yang terjadi 

di lapangan. Sedangkan perangkat desa menjadi sasaran pertanyaan karena 

masyarakat menganggap yang melakukan pendataan adalah perangkat sendiri, 

ketidaksamaan kondisi di lapangan dengan data yang ada dari pusat membuat 

perangkat desa bekerja keras untuk menyakinkan masyarakat bahwa data tersebut 

murni dari pusat. Sebaliknya masyarakat seakan tidak peduli dengan data yang 

berasal dari pusat, dan menganggap KIS ini bantuan seperti yang lainnya yang 

bisa mereka peroleh. 
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Masyarakat Desa Dilem cenderung mengabaikan terhadap hal-hal yang 

sifatnya bayar membayar. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomilah yang 

menyebabkan masyarakat enggan mengurus kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 

membayar kecuali jika mendesak. Manfaat BPJS sebenarnya sangat banyak bagi 

masyarakat, salah satunya ketika masyarakat yang sakit keras dan harus menjalani 

rawat inap dapat menggunakan BPJS secara gratis sesuai kelasnya, akan tetapi 

masyarakat Desa Dilem cenderung berpikiran pendek. Masyarakat lebih memilih 

menunggu Perawat desa yang datang ke Desa Dilem atau berobat ke Bidan Umi 

yang berada di desa sebelah karena jarak tempuh yang dekat serta sudah 

langganan. Bagi masyarakat, Sakit yang di derita masyarakat Desa Dilem 

kebanyakan adalah sakit-sakit biasa seperti pegel linu dan pusing yang dapat 

disembuhkan dengan cepat dan mudah. Masyarakat berpikiran dengan BPJS yang 

dilakukan rutin pembayarannya akan merugikan jika tidak dipakai (mengalami 

sakit),
65

 Padahal musibah sakit itu juga tidak diharapkan. Adanya BPJS bisa untuk 

jaminan di masa yang akan datang.  

Variabel kesehatan mempunyai 3 bagian inti yang berkaitan dengan desa 

membangun, yaitu terkait pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk 

kesehatan, dan jaminan kesehatan. Pada dasarnya pembangunan yang ada di Desa 

Dilem telah memenuhi indikator dari variabel kesehatan. Pelayanan kesehatan di 

Desa Dilem dapat diperoleh masyarakat dengan adanya Ponkesdes di Desa Dilem, 

dengan ini waktu tempuh yang ada tidak lebih dari 30 menit. Sarana prasarana 

seperti Ponkesdes melayani masyarakat sebulan 3 kali dan untuk posyandu 
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dilayani minimal sebulan sekali, dengan menggunakan fotokopi ktp/kk 

masyarakat dapat secara gratis berobat dan mendapatkan perawatan kesehatan. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Desa Dilem sudah mulai berbenah dan berupaya 

untuk membangun desa seperti apa yang ada dalam indikator desa membangun. 

Melalui sarana kesehatan, pembangunan yang ada di Desa Dilem diupayakan 

untuk terus berkembang. 

 Selanjutnya, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan dapat dilihat dari 

antusiasnya masyarakat saat ada pengobatan/kunjungan dari petugas kesehatan 

puskesmas Kecamatan Gondang, dengan indikator akses Ponkesdes dan posyandu 

serta tingkat aktivitas posyandu yang ada di Desa Dilem. Adanya bangunan 

Ponkesdes menjadi sarana masyarakat memperoleh pengobatan secara cepat, 

meskipun terkadang Ponkesdes ini kurang dalam perawatan dan kebersihan. 

Untuk tingkat aktivitas posyandu di Desa Dilem cukup tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari kehadiran masyarakat dalam melakukan posyandu. Dalam hal ini, ada sebuah 

wacana yang ingin di usulkan oleh Pemerintah Desa Dilem, yaitu pengadaan 

mobil desa untuk sarana pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam 

konteks sarana kesehatan. Wacana pembelian mobil desa ini bertujuan untuk 

peningkatan pelayanan terhadapa masyaraka dalam berbagai bidang, terutama 

kesehatan. Masyarakat yang tidak mau berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit 

karena jarak dari Desa Dilem yang lumayan jauh dapat menggunakan mobil desa 

ini sebagai perantaranya.    

Terakhir jaminan kesehatan, masyarakat Desa Dilem belum sepenuhnya 

antusias dalam mengurus BPJS. Hal ini dapat terlihat dari masih minimnya 
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masyarakat yang bersedia mengurus jaminan kesehatan tersebut. Jaminan 

kesehatan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, selain sebagai 

jaminan untuk berobat ketika sedang mengalami sakit, jaminan kesehatan dapat 

meringankan beban masyarakat dalam upaya menjaga kesehatannya. Di Desa 

Dilem sendiri baru beberapa masyarakat yang yang mau dan bersedia mengurus 

BPJS itupun masyarakat yang termasuk kedalam kategori mampu/sejahtera. 

Masih minimnya masyarakat yang mengurus jaminan kesehatan seperti BPJS ini 

dikarenakan berbagai faktor, antara lain mayoritas masyarakat telah mempunyai 

KIS (Kartu Indonesia Sehat) terutama masyarakat yang masuk kedalam kategori 

tidak mampu, selain itu masyarakat merasa jarang sakit keras, dan andaikan 

mengalami sakit yang harus atau memerlukan pengobatan masyarakat lebih 

memilih ke Bidan yang rumahnya di desa sebelah, daripada harus ke puskesmas 

Gondang yang jaraknya lumayan jauh bagi masyarakat.
66

 

5.1.1.2..Pendidikan 

Pendidikan merupakan pedoman seseorang dalam meningkatkan 

kesejahteraan, tidak mengherankan banyak masyarakat yang menginginkan 

berpendidikan setinggi langit. Pendidikan bagi sebagian orang menjadi sebuah 

cita-cita yang harus dicapai, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang 

dapat memenuhi pendidikan setinggi-tingginya bahkan masih banyak masyarakat 

Indonesia yang tidak mendapat pendidikan. Banyak faktor yang mengakibatkan 

masyarakat tidak terlalu menomor satukan pendidikan dalam prioritas 
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kehidupannya, salah satu alasannya yaitu waktu yang seharusnya digunakan untuk 

bersekolah lebih diprioritaskan untuk bekerja mendapatkan uang.  

Program 12 tahun wajib belajar yang di gembor-gemborkan pemerintah 

sebenarnya menjadi salah satu harapan bagi masyarakat, akan tetapi pada 

kenyataannya belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, 

Desa membangun Indonesia mempunyai beberapa variabel utama untuk sub 

dimensi pendidikan, yaitu akses pendidikan dasar dan menengah, akses 

pendidikan non formal, serta akses kepengetahuan.  

a. Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Masyarakat Desa Dilem 

Variabel ini tidak hanya membahas sekolah dasar, tetapi semua tingkat 

pendidika termasuk membahas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas dalam lingkup desa yang mempunyai dasar Desa Membangun Indonesia. 

Sekolah Dasar Negeri Dilem merupakan pintu gerbang masyarakat Desa Dilem 

untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dalam berpendidikan. Akan tetapi 

dalam kenyataannya, kondisi SDN Dilem ini sangat miris dan memprihatinkan. 

Keprihatinan ini cukup mendasar, dalam hal ini bukan prihatin dikarenakan 

bangunannya tidak memadai, namun bangunan di SDN Dilem ini hanya diisi tidak 

lebih dari 20 murid selama 5 tahun ini. SDN Dilem merupakan sekolah dasar di 

desa yang sebenarnya kurang memenuhi syarat dalam menjalankan kuota 

penerimaan murid pendidikan. Faktor keterbatasan SDM atau jumlah penduduk 

yang memang sedikit menjadi alasan utama minimnya murid di SDN Dilem ini. 

Tidak memenuhinya standart murid di SDN Dilem menjadi salah satu keunikan 
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yang ada di Desa Dilem. Anak-anak desa yang masuk ke Desa Dilem dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini:
67

 

Tabel 5.1. Murid SDN Dilem dari Tahun 2012-2016 

No Tahun Kelas yang ada muridnya Jumlah 

Murid Kelas 

I 

Kelas 

II 

Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 

1 2012/2013 - - 4 2 5 4 15 

2 2013/2014 7 - - 4 2 5 18 

3 2014/2015 4 7 - - 4 2 17 

4 2015/2016 - 4 7 - - 4 15 

5 2016/2017 - - 4 7 - - 11 

Sumber : Diolah Peneliti, 2016 

Sebenarnya cukup miris dengan fenomena yang terjadi di Desa Dilem, 

sekolah dasar yang menjadi pondasi dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya 

hanya berisikan murid yang tidak lebih dari 20 orang. Jika ini terus menerus 

terjadi SDM masyarakat Desa Dilem akan sulit untuk berkembang, apalagi ada 

beberapa yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan ke pendidikan yang 

lebih tinggi. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di SDN Dilem, 

akan tetapi karena jumlah penduduk Desa Dilem yang sedikit semakin 

memperlihatkan bahwa SDN Dilem kurang memenuhi jumlah murid sesuai 

standart yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang 

Pendidikan karena SDM usia produktif yang ada di Desa Dilem sangat terbatas. 

Sedikitnya masyarakat Desa Dilem juga dilatarbelakangi bahwa sekitar tahun 

1970, masyarakat Desa Dilem sukses melaksanakan Program Keluarga Berencana 

(KB).  
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Sedangkan untuk saat ini fenomena masih sedikitnya masyarakat Desa 

Dilem dikarenakan penduduk yang berada pada usia produktif (terutama 

perempuan) melakukan pernikahan dengan orang luar desa dan pada akhirnya 

keluar dari Desa Dilem dan menetap mengikuti asal suami dari perempuan 

tersebut. Desa Dilem menjadi Desa dengan penduduk paling sedikit diantara 18 

Desa yang ada di Kecamatan Gondang.
68

 Dari tabel jumlah murid SDN Dilem 

diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun selalu ada kelas yang kosong di SDN 

Dilem, kondisi SDM masyarakat Desa Dilem yang memang sedikit dan minimnya 

usia produktif membuat SDN Dilem ini kekurangan murid. Akan tetapi fasilitas 

yang ada di SDN Dilem sebenarnya juga sudah memadai, seperti layaknya SDN 

lainnya. Namun, terbatasnya murid di SDN Dilem inilah yang membuat SDN ini 

tidak memenuhi kriteria adanya Sekolah Dasar Negeri seperti layaknya yang ada 

di tempat lain.  

Keunikan yang ada di SDN Dilem ini sangat dimaklumi, untuk 

penyelenggaraan ujian nasional murid SDN Dilem tetap berada di SDN Dilem, 

hal ini didapat pengecualian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
69

 

Dalam menjalankan aktivitas olahraga layaknya SDN lain, dengan keterbatasan 

murid yang ada di kelas membuat guru-guru menggunakan cara penggabungan 

semua murid SDN Dilem dalam satu hari sebagai mata pelajaran olahraga, yaitu 

hari sabtu. Akan tetapi dalam hal ini materi yang diajarkan di setiap jenjang kelas 
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berbeda, sesuai dengan materi yang seharusnya diajarkan, materi yang diajarkan 

ini dikemas sedemikian menarik agar murid tidak bosan dan semangat untuk 

mengikuti mata pelajaran olahraga. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Pak 

Said”, ya semua ini karena kondisi mas, kembali lagi ke kondisi yang ada di SDN 

Dilem, harap dimaklumi”.
70

  

Keadaan SDN Dilem termasuk dalam sebuah “keunikan” yang disebabkan 

oleh system di masa lalu, seandainya Desa Dilem tidak berhasil dalam program 

KB dan masyarakat usia produktif (perempuan yang menikah dengan laki-laki 

luar desa) tidak pindah ke desa lain, mungkin saat ini murid SDN Dilem akan 

banyak dan jenjang kelas yang kosong selalu terpenuhi setiap tahun. Maka dari itu 

apa yang terjadi di SD kecil dan desa kecil dengan kondisinya seperti ini menjadi 

sebuah kemakluman. Ada banyak sebab dan akibat dari minimnya murid di SDN 

Dilem ini, seperti yang diungkapkan pak Said dan Pak Cipto:
71

  

”Untuk jenjang kelas memang tidak terpenuhi, karena kekurangan 

murid, sedangkan siswa-siswi yang ada di SDN Dilem ini berasal dari 

PAUD Dilem. Di Desa Dilem tidak ada TK, jadi anak-anak Desa 

Dilem masuk PAUD setelah itu masuk SDN Dilem”. 

 

Faktor tidak adanya TK di Desa Dilem membuat beberapa calon murid 

baru yang masuk di SDN Dilem berumur 5-6 tahun, padahal pada dasarnya murid 

yang masuk SDN itu minimal harus berumur 7 tahun. Sedangkan di Desa Dilem 

ini mendapat pengecualian, selain terletak di desa yang pada umunya tidak 

memerlukan aturan dari psikiater/konsultan psikologis, salah satu yang membuat 
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SDN Dilem menerima murid dibawah umur 7 tahun yaitu untuk memperbanyak 

murid serta permintaan dari orangtua calon murid tersebut. Senada dengan yang 

diungkapkan Pak Dono:
72

  

“Menurut aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) anak wajib 

sekolah,berusia 7 tahun, tetapi manakala dalam kuota kelas belum 

mencukupi boleh mengambil di bawah usia tujuh tahun, dengan 

catatan menurut konsultan psikologis mampu, akan tetapi di Desa kan 

tidak ada seperti itu. Ya memang ini aturan, tapi siapa yang akan jadi  

pengatur kalau situasi ini terjadi di Desa”. 

 

Minimnya anak berusia produktif yang sekolah di SDN Dilem memang 

sangat berpengaruh besar terhadap diterimanya murid di SDN Dilem. Ketika 

berada di PAUD berumur kurang dari 7 tahun akan tetapi teman-teman sebayanya 

berusia 7 tahun lebih, menyebabkan akhirnya SDN Dilem menerima anak tersebut 

dengan syarat dirasa cukup memenuhi kondisi psikologis. Aturan yang ada 

akhirnya dilanggar untuk memenuhi kuota murid, meskipun tetap saja tidak 

memenuhi kuota yang diharapkan.  

Sedangkan Said berpendapat bahwa, kondisi psikologis anak dibawah 

umur 7 tahun yang ingin sekolah di SDN Dilem ini di monitor sejak dari PAUD. 

Artinya sekolah memang sangat memerlukan murid baru, akan tetapi sekolah juga 

melihat perkembangan dari anak tersebut sejak dari PAUD. Berikut pernyataan 

dari Said Suandoyo:
73

 

“Lihat sikon yang ada di desa, kita juga mengikuti aturan, tapi ya 

karena kondisi itu, kita lihat perkembangan anak tersebut saat di 

PAUD, kadang-kadang ada anak yang usianya mencukupi akan tetapi 
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belum cukup dalam pembelajaran, kita belum bisa menerima meskipun 

membutuhkan. Di SD sini rata-rata yang berasal dari PAUD tidak 

lebih dari 7 tahun”. 

 

Prestasi yang diraih murid SDN Dilem memang belum terlihat, SDN 

Dilem hanya dapat mengikuti perlombaan antar sekolah dalam skala kecil, 

maksudnya dalam hal ini adalah perlombaan yang sifatnya dapat dilakukan secara 

individu. Jika perlombaan yang sifatnya secara kelompok, SDN Dilem tidak dapat 

mengikutsertakan murid-muridnya dalam perlombaan dikarenakan keterbatasan 

personil tersebut. SDN Dilem yang kecil tidak mungkin dihapus, karena program 

dari pemerintah, 1 desa harus ada 1 sekolah. Tantangan dari SDN Dilem agar 

kualitas pendidikan tidak kalah saing dengan SD lainnya, dengan model 

pembelajaran yang menarik.
74

 

Jumlah murid yang sedikit menyebabkan upacara bendera yang dilakukan 

di SDN Dilem tidak sama dengan SDN lainnya yang ada di Indonesia, di SDN 

Dilem upacara bendera dilaksanakan hanya dengan runtutan acara hormat 

bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu sepatah dua patah dari kepala 

sekolah atau guru yang ditujuk.
75

 Meskipun seperti itu, Guru serta murid-murid 

SDN Dilem tetap menjunjung tinggi rasa kebangsaan dengan keterbatasan yang 

ada. Kepala Sekolah dan guru SDN Dilem melakukan pendekatan pribadi kepada 

murid-murid SDN Dilem, serta pendekatan keluarga agar meminimalisir tidak 

mau bersekolahnya murid-murid SDN Dilem, Dalam hal ini guru-guru sangat 
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peduli terhadap murid-muridnya, hal ini dikarenakan murid-murid juga 

bersemangat dalam belajar serta antusias murid SDN Dilem sangat tinggi.  

Pihak sekolah dituntut untuk selalu aktif dalam mengawasi anak-anak 

didiknya, selain karena kedekatan secara emosional antara guru dan murid, 

kebanyakan anak-anak Desa Dilem lebih mematuhi perintah dan larangan guru 

daripada orangtua mereka dalam hal pendidikan. Dalam hal ini, jika ada murid 

yang tidak masuk sekolah pihak sekolah akan langsung mencari dan menyelidiki 

keberadaan anak tersebut. Pengawasan ini sangat baik bagi  keberlangsungan 

pendidikan anak-anak, selain berharap agar anak nyaman disekolah dengan guru 

dan teman-temannya, anak tersebut diharapkan dapat menerapkan pendidikan di 

sekolah dengan kehidupan sehari-hari agar pendidikan yang didapat mempunyai 

manfaat yang besar bagi kehidupan dari anak tersebut atau bahkan kehidupan 

keluarganya. 

Anak-anak Desa Dilem yang telah menyelesaikan sekolah dasar ada 2 

pilihan utama dalam hidupnya, yaitu melanjutkan ke jenjang lebih atas lagi atau 

berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja. Beberapa masyarakat 

memang masih memberikan dukungan ke anaknya untuk tetap melanjutkan ke 

jenjang lebih tinggi, yaitu ke sekolah menengah pertama. Akses ke SMP ini yang 

paling dekat dan mudah yaitu ke SMPN 3 Gondang yang terletak di Desa 

Kalikatir. Secara geografis, akses ke SMP ini cukup dekat yaitu kurang lebih 2 

km. Mayoritas masyarakat Desa Dilem menyekolahkan anaknya ke SMPN 3 

Gondang yang terletak di Desa Kalikatir dengan tujuan karena akses yang mudah 

dan dekat serta tidak terlalu membebani masyarakat karena mudah di pantau. 
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Sdangkan untuk akses ke SMA, jarak Desa Dilem dengan SMA/SMK/MA 

terdekat lebih dari 6 km. Hal ini dikarenakan hanya ada 4 SMA dan sederajat di 

Kecamatan Gondang dimana 1 SMA Negeri dan 3 SMA swasta.
76

SMA ini 

terletak hanya pada dua desa, yaitu di Desa Gondang dan Desa Pugeran. 

Masyarakat Desa Dilem sendiri saat ini sudah banyak yang melanjutkan ke 

jenjang SMA dan sederajat, akan tetapi di dominasi oleh remaja perempuan, 

sedangkan remaja laki-laki lebih memilih tidak melanjutkan ke jenjang SMA dan 

memilih untuk bekerja. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup memprihatinkan, 

dimana mayoritas remaja Desa Dilem khususnya lebih memilih bekerja dengan 

hanya bermodalkan lulusan SMP. Padahal pemimpin-pemimpin Desa Dilem 

nantinya berasal dari remaja laki-laki saat ini. Maka dari itu, salah satu cara agar 

remaja Desa Dilem dapat memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang layak 

dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai 

instansi atau lembaga yang ada.  

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa di 

bidang pendidikan saat ini sudah cukup baik dan berkembang. Masyarakat sudah 

memahami bahwa pendidikan sangatlah bagi kehidupan yang akan datang, 

terutama bagi anak-anak mereka. Saat ini sudah banyak remaja yang melanjutkan 

sekolah hingga sarjana, meskipun lebih di dominasi oleh kaum perempuan. 

Pendidikan sekolah dasar dan menengah menjadi sebuah pendidikan yang harus di 

capai oleh masyarakat Desa Dilem saat ini. Meskipun pada kenyataannya, murid 

                                                           
76

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Gondang Dalam Angka 2016, Hlm 58 
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di SDN Dilem sedikit akan tetapi tidak menyurutkan semangat anak-anak Desa 

Dilem untuk mengikuti pelajaran di SDN Dilem. Setelah itu mereka juga 

melanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu di SMPN 3 Gondang yang 

terletak di Desa Kalikatir sekitar 2 km dari Desa Dilem. Setelah menyelesaikan 

SMP, masyarakat Desa Dilem melanjutkan ke SMA swasta yang ada di 

Kecamatan Gondang. Harapan masyarakat untuk pendidikan sangat tinggi guna 

meningkatkan kesejahteraan dan kulaitas SDM masyarakat itu sendiri. 

b. Akses Pendidikan Non formal Masyarakat Desa Dilem 

Selain pendidikan dasar dan menengah, dalam variabel Pendidikan 

terdapat akses pendidikan nonformal. Salah satu indikator aspek pendidikan 

nonformal tersebut yaitu pemberantasan buta aksara. Masyarakat Desa Dilem 

masih banyak yang lulusan SD atau bahkan tidak lulus Sekolah Rakyat (Setara 

SD), akan tetapi ini hanya berlaku pada masyarakat yang berusia lanjut usia. 

Sedangkan saat ini masyarakat sudah banyak yang naik tingkat menjadi lulusan 

SMP, untuk yang lulusan SMA masih tergolong sedikit. Setidaknya dengan 

pendidikan yang sudah tidak rendah masyarakat dapat membaca dan menulis. 

Dalam hal ini, belum ada kegiatan untuk pemberantasan buta aksara bagi 

masyarakat Desa Dilem, baik dari pemerintah desa maupun dari Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto. 

Di Desa Dilem memang masih ada beberapa masyarakat yang mengalami 

buta aksara, hal ini dikarenakan masih cukup banyak masyarakat lanjut usia yang 

tinggal di Desa Dilem. Pemberantasan buta aksara dapat dilakukan dengan cara 

mengikuti paket kejar ABC (setara sekolah dasar, menengah, atas) akan tetapi 
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karena faktor biaya dan faktor usia membuat mayarakat tidak begitu 

menanggapinya. Dalam hal ini, masyarakat yang mengalami buta aksara juga 

dapat meminta bantuan tetangga yang dapat membaca menulis jika diperlukan, 

karena faktor perekonomianlah yang menjadi salah satu penyebabnya. 

Selain sekolah dasar, Desa Dilem juga mempunyai sekolah Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), PAUD di Desa Dilem ini diprakarsai oleh Ibu Woro 

Analupin pada tahun 2009, awalnya lokasi PAUD ini berpindah-pindah mulai dari 

Balai Desa Dilem, ruang kelas SD, hingga di rumah Ibu Woro sendiri.
77

 Awal 

berdirinya PAUD ini murid yang mendaftar 19 orang, sedangkan sekarang di 

tahun 2016 hanya 9 orang. PAUD yang dinamakan PAUD Mentari ini resmi 

mempunyai bangunan sendiri pada tahun 2012.  

Fungsi dari adanya PAUD ini sebagai jalan awal dalam pembuka 

pendidikan formal sebelum anak masuk ke sekolah dasar. PAUD Mentari ini 

berlangsung pada hari senin sampai kamis mulai pukul 08.00 sampai dengan 

09.30 WIB.
78

 Letak PAUD Mentari ini berada di sebelah selatan SDN Dilem, 

untuk menunjang kenyamanan anak-anak, PAUD Mentari ini juga dilengkapi 

dengan permainan-permainan untuk anak seperti ayunan dan lain sebagainya.  

 Terakhir terkait dengan kegiatan PKBM/Paket ABC, dimana saat ini 

masyarakat tidak banyak yang tertarik untuk ikut paket ABC. Untuk mengikuti 

paket ABC ini masyarakat harus membayar biaya, dan itulah yang menyebabkan 
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masyarakat mengurungkan niatnya untuk ikut paket ABC. Meskipun saat ini 

sudah ada beberapa masyarakat khususnya remaja yang melanjutkan ke jenjang 

sekolah tinggi setingkat SMA. Di tahun 2016 ini hanya ada 1 masyarakat yang 

ikut paket setara SMA, akan tetapi lokasinya tidak di Desa Dilem, melainkan di 

desa lain.
79

Padahal dengan keikutsertaan masyarakat dalam paket ABC dapat 

meningkatkan pengetahuan dan ijazah mereka.  

Meskipun ijazah yang ada merupakan ijazah kesetaraan, akan tetapi dapat 

digunakan masyarakat sebagai salah satu syarat untuk berbagai hal. Contohnya 

sebagai petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara). Tinggi rendahnya ijazah 

masyarakat sangat berpengaruh dalam berbagai hal, baik untuk mencari pekerjaan 

maupun untuk syarat lainnya. Akan tetapi saat ini mayoritas masyarakat Desa 

Dilem terutama yang sudah lanjut usia sudah tidak memperdulikan dan 

mengharapakan ikut paket ABC, selain karena faktor usia juga karena 

keterbatasan biaya. Dalam hal ini, memang masih ada beberapa masyarakat yang 

berupaya untuk meningkatkan pendidikan dengan keikutsertaan program 

kesetaraan pendidikan seperti paket ABC, akan tetapi keinginan masyarakat juga 

terganjal dengan adanya kebutuhan lain yang sekiranya mendesak.  

c. Akses ke Pengetahuan di Desa Dilem 

Akses ke pengetahuan menjadi variabel terakhir dalam pendidikan. 

Adanya akses ke pengetahuan seharusnya berdampak dengan akses pendidikan 

nonformal, salah satunya pemberantasan buta aksara. Indikator dalam akses ke 
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pengetahuan ini yaitu adanya taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa. 

Dalam hal ini, sebenaranya dulu pernah ada perpustakaan desa (bantuan buku-

buku untuk bahan bacaan) akan tetapi saat ini sudah tidak berjalan.
80

Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Pak Zainul bahwa:
81

 

“Ya seharusnya memang perlu ada taman bacaan untuk masyarakat, akan 

tetapi masyarakat sini hanya merasakan sesaat, maksudnya lama kelamaan 

buku-buku tersebut tidak akan terawat dan malah hilang dibawa pulang” 
 

Keberadaan taman bacaan atau perpustakaan desa merupaka hal yang 

sebenarnya wajib ada bagi sebuah desa. Fungsi taman bacaan ini bisa sebagai 

peningkat kualitas pengetahuan masyarakat desa agar dapat bersaing dengan 

masyarakat yang berada di kota. Dalam hal ini, masyarakat Desa Dilem 

seharusnya mampu menjaga dan merawat taman bacaan atau perpustakaan desa 

yang pernah ada. Perawatan atau penjagaan ini dapat dengan cara mentata 

kembali dengan rapi buku yang telah dibaca dan mengembalikan ketempat 

semula, akan tetapi harapan tersebut seperti hanya sebuah himbauan yang boleh 

dilanggar. Hilangnya buku-buku dan tidak berjalannya perpustakaan desa saat ini 

memang sangat disesalkan.  

Adanya taman bacaan atau perpustakaan desa bisa dimanfaatkan oleh 

seluruh masyarakat berbagai kalangan baik muda tua, kecil dewasa, atau laki 

perempuan untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang mungkin masih kurang 

di terima ketika memperolehnya disekolah guna meminimalisir masyarakat yang 

masih mengalami buta aksara. Kegiatan di waktu senggang juga dapat 
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dimanfaatkan dengan cara membaca buku, akan tetapi saat ini hanya menjadi 

sebuah harapan belaka.  Wacana untuk tempat membaca umum atau perpustakaan 

desa kedepannya memang selalu ada, akan tetapi saat ini belum terealisasi karena 

keterbatasan lokasi serta pengelolanya. Saat ini bahan bacaan untuk perangkat 

desa di kantor desa yaitu majalah-majalah yang berasal dari pemerintah kabupaten 

dan beberapa dari wartawan, pemerintah desa tidak pernah mengalokasikan dana 

untuk langganan koran, akan tetapi secara individu ketika berada di kecamatan 

maupun kabupaten terkadang perangkat desa membeli koran untuk sekedar di 

baca-baca. 

Selain taman bacaan atau perpustakaan yang dulunya ada dan sekarang 

tidak berjalan, akses lainnya untuk mendapatkan pengetahuan yaitu poskampling. 

Melalui poskampling masyarakat saling bertukar pikiran dan saling memberikan 

pengetahuan satu sama lain. Poskampling yang sering digunakan masyarakat 

untuk berkumpul yaitu poskampling yang ada di jalan masuk desa (dekat gapura) 

karena selain nyaman dekat dengan udara persawahan dan pegunungan, satu-

satunya tempat yang mudah mendapatkan sinyal telepon selular adalah 

poskampling ini. Masyarakat berbagai golongan baik tua muda, besar kecil sering 

berkumpul di tempat tersebut. Sebenarnya tidak hanya poskampling yang dapat 

dijadikan tempat untuk mendapatkan akses ke pengetahuan, tak jarang masyarakat 

berkumpul di salah satu rumah warga untuk sekedar bertamu dan berkumpul. 

Ajang berkumpul ini sekaligus sebagai sarana saling bertukar informasi, baik 

terkait hasil ladang, kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, dengan sajian khas orang 

desa seperti kopi hitam dan jajanan-jajanan seadanya fenomena ini sangat lumrah 
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terjadi di desa. Sajian kopi hitam menjadi sebuah hidangan yang tak pernah 

terlepas ketika berkunjung ke rumah warga. 

Sub dimensi pendidikan dalam IDM mempunyai 3 bagian utama, antara 

lain akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, dan 

akses ke pengetahuan. Pendidikan memang sangat penting dalam kehidupan 

bermayarakat, strata pendidikan yang tinggi juga menjadi salah satu indikator dari 

dipandanganya seseorang di masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Akan 

tetapi banyak faktor yang menjadikan masyarakat tidak dapat mendapatkan 

pendidikan semaksimal mungkin. Untuk itu desa membangun Indonesia ingin 

melihat berbagai fenomena yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di desa 

dengan berbagai indikator yang telah dibentuk, seperti halnya akses ke 

SD,SMP,SMA, kegiatan pemberantasan buta aksara, kegiatan PAUD, kegiatan 

PKBM, dan taman bacaan atau perpustakaan desa.  

Masyarakat Desa Dilem dalam hal ini mayoritas sudah memperoleh 

pendidikan dasar dan menengah, akan tetapi dalam hal pendidikan nonformal 

masih belum sepenuhnya mendapatkannya, salah satunya masih minimnya 

relawan yang dapat mengajarkan masyarakat yang buta usia (program buta 

aksara), sedangkan untuk akses pengetahuan seperti taman baca atau perpustakaan 

desa sudah pernah ada akan tetapi saat ini macet dan tidak berkembang, selain itu 

akses kepengetahuan ini dapat diperoleh ketika berkumpul di poskampling dan 

rumah-rumah warga. Maka dari itu, Desa Dilem ini masih memerlukan banyak 

sekali perhatian terkait dengan aspek pendidikan, baik bagi anak-anak, remaja, 

hingga lansia. Masyarakat berbagai tingkatan usia mempunyai masalah yang 
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berbeda-beda dalam hal pendidikan, akan tetapi mempunyai maslah yang sama 

minimnya pendidikan yang di dapat karena faktor ekonomi.   

5.1.1.3.Modal Sosial 

Lazimnya di sebuah desa yang ada di pelosok Indonesia masih memegang 

teguh adat dan istiadat dari leluhurnya terdahulu. Adat istiadat antara desa satu 

dengan desa lain memang tidak selalu sama, setiap desa selalu memiliki ciri khas 

sendiri-sendiri, selain sebagai pertanda dari kekhasan desa tersebut, adat istiadat 

di desa juga sebagai salah satu daya tarik minat datangnya wisatawan untuk 

datang ke desa. Akan tetapi, dari banyaknya perbedaan ciri khas adat istiadat antar 

desa itu, yang paling diingat dari kebiasaan orang-orang desa yang ada di 

Indonesia yaitu memiliki solidaritas yang sangat tinggi antara sesama masyarakat 

desa. Di bawah ini akan dijelaskan indikator-indikator sesuai dengan IDM terkait 

dengan modal sosial, yaitu 

a. Solidaritas Sosial Masyarakat Desa Dilem 

Salah satu indikator yang berkaitan dengan solidaritas sosial yaitu 

kebiasaan gotong royong di desa. Sampai saat ini kegiatan gotong royong di Desa 

Dilem sering dilakukan meskipun zaman semakin maju, salah satu contohnya 

kegiatan gotong royong dalam pembangunan  masjid. Pada proses pembangunan 

masjid di tahun 2015, seperti yang telah diusulkan di RPJM Desa tahun 2010-

2015 serta RKP tahun 2014 dan RKP tahun 2015 bahwa dengan adanya 

pembangunan masjid ini diharapkan adanya peningkatan sarana keagamaan 

masyarakat Desa Dilem. Adanya pembangunan masjid ini menjadi salah satu 

contoh solidnya masyarakakat Desa Dilem. Dalam hal ini, masyarakat secara 
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sadar melakukan gotong royong, mulai dari bahu membahu mengangkat batu bata 

sampai pengecoran masjid.
82

 Proses pembangunan ini bahkan dilakukan sampai 

malam ini secara bergantian.  

Bagi masyarakat yang mempunya kemampuan secara finansial, selain 

menyumbangkan uang untuk kebutuhan material juga turut menyumbang 

makanan, sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk kaum laki-laki 

mereka menyumbangkan tenaga untuk ikut melakukan pembangunan, bagi kaum 

perempuan menyumbangkan tenaga untuk menyiapkan sajian makanan bagi 

pekerja pembangunan. Tua muda, laki perempuan, Islam ataupun non Islam 

melebur menjadi satu dalam kegiatan ini. Diiringi musik dangdut yang cukup 

keras agar para pekerja semangat dalam bekerja, kegiatan gotong royong ini juga 

memupuk rasa guyub rukun antar warga. Masyarakat menyisihkan keegoisan 

mereka, demi kepentingan bersama. Dibawah ini adalah kondisi masjid Desa 

Dilem ketika berlangsungnya pembangunan dan setelah selesai dibangun: 

Gambar 5.3: Pembangunan Masjid Dilem dan Kondisi Masjid Dilem 

 

 

 

  

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016. 
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Banyak sekali contoh solidaritas masyarakat di Desa Dilem. Hal ini di 

karenakan masyarakat Desa Dilem masih memegang teguh kerukunan antar 

warga, selain itu Desa Dilem ini merupakan desa yang sangat kecil, apapun yang 

ada di desa akan sangat cepat menyebar dan diketahui oleh seluruh masyarakat 

desa. Maka dari itu, kerukunan antar warga akan selalu terjalin dengan cara 

mengingkatkan solidaritas sosial tersebut, salah satunya dengan kebiasaan gotong 

royong di desa. 

Ada banyak contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh 

masyarakat desa, selain pembangunan masjid seperti contoh diatas, praktik gotong 

royong yang baru-baru ini dilakukan adalah kegiatan kerja bakti masyarakat 

bersama BPBD Kabupaten Mojokerto dan warga sekolah SDN Dilem.
83

 Kerja 

bakti ini dilakukan sebagai rasa guyub rukub antara masyarakat dengan warga 

sekolah sekaligus membenahi plengsengan sekolahan yang ambrol terkena 

longsor beberapa waktu lalu. Pemerintah desa sebagai penggagas diadakannya 

kerja bakti di sekolah SDN Dilem tersebut, hal ini dikarenakan adanya rasa empati 

masyarakat terhadap keselamatan murid dan guru SDN Dilem. Hal ini sesuai 

dengan UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 2 (e) dimana kewajiban 

masyarakat yaitu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Salah satu contoh 

partisipasi dalam berbagai kegiatan di desa seperti yang sudah di jelaskan diatas. 

Partisipasi ini bersinergi dengan kewajiban masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan 
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kegotongroyongan di desa. Dibawah ini adalah kegiatan masyarakat bersama 

BPBD dan Perhutani: 

Gambar 5.4. Masyarakat bersama BPBD dan Perhutani melakukan 

kerjabakti 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Perangkat Desa, 2016 

Solidaritas sosial antar masyarakat akan selalu terjaga apabila rutinnya 

interaksi antar masyarakat disuatu tempat berkumpul, salah satunya ruang publik 

yang tidak berbayar. Masyarakat menjadikan Balai Desa Dilem sebagai ajang 

berkumpul ketika ada rapat atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah 

Desa Dilem maupun SKPD terkait, selain itu masyarakat juga menggunakan 

sarana poskampling sebagai tempat untuk saling bersenda gurau disaat ada waktu 

luang.
84

 Bagi yang beragama Islam, masyarakat rutin melakukan yasinan setiap 

hari kamis malam jumat, hal ini dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali 

silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat Desa Dilem. Selain Poskampling 

maupun Balai Desa Dilem, masyarakat sendiri juga tidak segan-segan untuk 
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datang berkunjung ke rumah tetangga, hal ini sangat lumrah terjadi di sebuah 

desa, meskipun hanya sekedar bersenda gurau maupun membicarakan aktivitas 

pekerjaan sehari-hari. Ruang publik terbuka ini bisa dilakukan dimana saja, selain 

poskampling, Balai Desa Dilem, dan rumah warga yang merupakan tempat-

tempat umum dan vital, terkadang ladang di hutan dan sungai juga digunakan 

untuk saling berbagai informasi yang ada, baik berkaitan dengan desa maupun di 

luar desa. 

Keberadaan ruang publik tidak berbayar dapat dirasakan masyarakat 

umum, baik yang bersuku jawa maupun suku lainnya ataupun yang beragama 

Islam maupun non Islam, melalui acara pernikahan yang diselenggarakan oleh 

salah satu warga. Semua masyarakat di undang dan saling membantu dalam 

menyiapkan segala kebutuhan pernikahan, ketika ada genduren/slametan yang 

mayoritas acara orang Islam, masyarakat yang beragama non Islam juga diberi 

bingkisan (berkat). Seperti pernyataan dari Wahyudi:
85

 

“Acara slametan/genduren disini ya diundang semua mas, kalau yang non 

islam mungkin langsung diberikan bingkisan saja, ya yang penting doa 

dari masing-masing agama kan yang terbaik buat semuanya. Dulu (tahun 

2015) sampean kan juga pernah ikut genduren kecil-kecilan ketika pas ada 

yang mau nikah, tradisinya seperti itu mas” 

Keberadaan masyarakat disebuah desa memang seharusnya diimbangi 

dengan kerukunan antar masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA). Tanpa memandang strata dan kasta, masyarakat dituntut 

untuk hidup secara rukun berdampingan dengan masyarakat berbagai golongan, 
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berbagai agama, berbagai pekerjaaan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan 

keamanan dan ketentraman dari keberadaan desa tesebut. Seperti halnya di Desa 

Dilem, dimana mayoritas masyarakat beragama Islam akan tetapi di Desa Dilem 

juga terdapat masyarakat yang beragama non Islam. Keberadaan masyarakat yang 

berbeda agama ini sebaiknya hidup secara berdampingan tanpa ada perpecahan 

dan isu-isu SARA lainnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri selalu ada 

masyarakat yang tidak suka dengan adanya golongan minoritas di Desa Dilem. 

Acara-acara hari besar keagamaan memang seharusnya saling memberikan 

dukungan agar kehidupan bermasyarakat di desa dapat terjalin dengan baik dan 

berkelanjutan. Dibawah ini adalah gambar ketika peneliti ikut genduren kecil-

kecilan 

Gambar 5.5: Peneliti ikut Genduren bersama masyarakat 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi PKN Peneliti, 2016 

Acara-acara keagamaan seperti slametan merupakan acara yang vital, 

masyarakat yang non Islam andaikan tidak bisa datang tetap di beri bingkisan dari 
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acara slametan atau genduren tersebut, istilah jawanya dapat berkat. Desa Dilem 

juga pernah mengadakan acara ruwah desa dengan mengundang pagelaran 

wayang.
86

 Adanya pagelaran wayang ini juga digunakan sebagai ajang saling 

mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Selain untuk hiburan masyarakat 

yang tidak berbayar, bahkan mendapatkan makan secara gratis. Masyarakat juga 

memanfaatkan acara ini untuk mengajak warga lain berdatangan ke Desa Dilem, 

serta membuka dagangan dadakan (jual minuman, gorengan, dll) yang di jual di 

sekitar tempat pertunjukan tersebut.
87

 

Desa Dilem memang sebuah desa kecil yang berada di lereng pegunungan, 

untuk fasilitas keolahragaan masyarakat Desa Dilem memanfaatkan lahan 

halaman dari SDN Dilem sebagai tempat olahraga. Adapun olahraga yang pernah 

dilakukan oleh masyarakat Dilem adalah olahraga bola volly.
88

 Hal ini 

dikarenakan, hanya olahraga bola volly yang memenuhi persyaratan untuk 

memulai permaianan, sedangkan olahraga sepakbola tidak dapat dilakukan karena 

Desa Dilem tidak mempunyai lapangan sepakbola. Akan tetapi saat ini minat 

remaja dan masyarakat Desa Dilem dalam berolahraga sangat minim, selain 

tempat untuk berolahraga tidak memenuhi standart, alat peraga untuk olahraga 

juga tidak ada.  

Permainan bola volly yang pernah dilakukan tersebut menggunakan bola 

plastik, bukan bola yang semestinya digunakan oleh atlet professional. Dahulu 
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masyarakat memang pernah mengadakan lomba bola volly, antar remaja desa 

sekaligus mengundang perwakilan dari desa sekitar, tapi saat ini sudah tidak ada 

lagi. Hal ini dikarenakan masyarakat pada khususnya remaja tidak ada yang 

berminat melakukan permainan bola volly untuk saat ini dan lebih memilih 

menggunakan aktivitas luangnya untuk kegiatan lain.
89

  

Selain bola volly, masyarakat Desa Dilem juga pernah melakukan 

olahraga tenis meja.
90

 Bahkan fasilitasnya pun juga ada, akan tetapi karena tidak 

ada perawatan, akhirnya perlengakapan untuk bermain tenis meja terbengkalai 

dan saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Minimnya masyarakat yang 

melakukan olahraga dikarenakan tidak adanya fasilitas penunjang serta SDM nya. 

Remaja Desa Dilem lebih memilih untuk sekedar nongkrong atau rea reo 

(kumpul, ngopi, dolan).
91

 Kurangnya pembinaan serta minimnya fasilitas yang 

mendukung juga menjadi salah satu alasan perkembangan olahraga di Desa Dilem 

macet dan tidak berjalan. Jadi dalam hal ini, masyarakat Desa Dilem jarang 

melakukan kegiatan olahraga sebagaimana olahraga umum yang ada di tempat 

umum (sepak bola/volley) karena tidak tersedianya fasilitas yang ada di Desa 

Dilem serta tidak begitu tertariknya masyarakat untuk melakukan permainan 

olahraga. Selain itu, aktivitas mereka sehari-hari yang harus bekerja membuat 

mereka enggan untuk melakukan olahraga, dan memilih istirahat atau ngopi di 

warung kopi yang ada di Desa Gondang. 
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b. Toleransi Masyarakat Desa Dilem  

Praktik solidaritas sosial diatas didukung oleh Toleransi antar warga Desa 

Dilem. Masyarakat Desa Dilem mayoritas beretnis/suku Jawa, akan tetapi juga 

ada beberapa yang campuran dengan suku madura. Masyarakat yang menetap di 

Desa Dilem merupakan orang-orang yang asal usulnya berasal dari Tulungagung, 

Jombang, Mojokerto dan sekitarnya.
92

 Masyarakat yang berasal dari luar 

Mojokerto saat ini sudah berusia lanjut usia, dimana untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat seperti ini hanya bisa menggunakan bahasa jawa krama inggil. Dalam 

berkomunikasi sehari-hari, lazimnya masyarakat desa yang ada di Desa Dilem 

menggunakan bahasa Jawa, dan Bahasa Indonesia, akan tetapi perlu di garis 

bawahi bahwa jika ingin berkomunikasi dengan masyarakat Desa Dilem yang 

masuk kategori tua alangkah lebih baik menggunakan bahasa jawa krama inggil.  

Sampai saat ini masyarakat Desa Dilem sendiri hanya mengenal 2 agama 

yang diakui dan dipercaya, agama yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat, 

yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dalam hal ini Mayoritas masyarakat Desa 

Dilem memeluk agama Islam. Berkut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan 

agama:
93
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Tabel 5.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 

No. Agama RT:1 RT:2 RT:3 Jumlah 

1 Islam 79 72 77 228 

2 Kristen 9 3 3 15 

3 Khatolik 0 0 0 0 

4 Hindu 0 0 0 0 

5 Budha 0 0 0 0 

Total 88 75 80 243 

Sumber : Diolah Peneliti, 2016 

Masyarakat Desa Dilem yang beragama Kristen hanya ada 4 KK
94

, 

meskipun minoritas akan tetapi tidak ada rasa saling membeda-bedakan satu sama 

lain, terbukti dalam hal ini masyarakat yang beragama  Non Islam dapat menjadi 

perangkat desa dan anggota BPD. Artinya, masyarakat juga memberikan 

kepercayaan kepada yang beragama non Islam. Masyarakat juga saling 

menghargai satu sama lain, ketika ada perayaan hari besar seperti idul fitri, 

masyarakat non Islam juga turut berpartisipasi dengan silaturahmi ke tetangga, 

sebaliknya juga begitu, masyarakat yang beragama Islam juga menghargai 

masyarakat non Islam yang merayakan hari keagamaannya.
95

 Rasa toleransi 

seakan menjadi sebuah keharusan yang selalu di jaga demi kehidupan yang 

berkelanjutan. Tidak saling membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang 

miskin, maupun yang Islam dengan yang non Islam menjadi salah satu pondasi 

untuk menjaga keamanan dan guyub rukun antar sesama masyarakat Desa Dilem. 
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c. Rasa Aman Penduduk  

Salah satu bagian dari modal sosial selain solidaritas sosial dan toleransi 

yaitu rasa aman penduduk. Keamanan penduduk menjadi prioritas utama dari 

sebuah desa. Salah saunya dengan adanya poskampling sebagai salah sau wadah 

untuk menunjang keamanan yang ada di desa. Poskampling di Desa Dilem sendiri 

ada 3 buah, yang terletak di 3 lokasi berbeda. Dimana letak pos kampling ini 

dirasa cukup strategis, karena berada di dekat pintu masuk desa, dan 2 

poskampling lain berada di tengah desa yaitu di RT 2 dan RT 3. Di tahun 2015 

poskampling Desa Dilem yang terbuat dari kayu dan tembok ini kondisinya cukup 

memprihatinkan.  

Salah satu poskampling diantara ketiga poskampling tersebut sudah mau 

roboh karena lapuk, sedangkan poskampling yang terbuat dari batu bata/tembok 

kondisinya tidak terawat bahkan banyak coretannya. Baru-baru ini sebelum 

Pilkades berlangsung, Pemerintah desa bersama masyarakat memperbaiki 

poskampling serta merenovasi ulang agar terlihat menarik dan siap untuk 

digunakan lagi. Bangunan poskampling ini sekarang terawat dengan baik dengan 

di cat ulang dan diperbaiki di bagian yang sekiranya membahayakan keselamatan 

masyarakat. Masyarakat seharusnya turut menjaga dan merawat poskampling 

yang telah tersedia di Desa Dilem, kenyamanan dan keamanan poskampling akan 

membantu masyarakat itu sendiri dalam menjaga dan merawat sarana dan 

prasarana dari Desa Dilem. Dibawah ini adalah kondisi Poskampling yang ada di 

Desa Dilem: 
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Gambar 5.6: Kondisi Poskampling Tahun 2015 dan 2016 

2015 2016 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 

Letak desa yang berada jauh dari keramaian serta kondisi masyarakat desa 

yang masuk ke dalam kategori prasejahtera membuat desa ini selalu nyaman dan 

aman. Dalam artian, tidak pernah ada kasus pencurian yang terjadi di Desa Dilem 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, dampaknya bangunan poskampling ini 

hanya digunakan sebagai tempat berkumpul beberapa masyarakat, karena tidak 

ada istilah ronda malam/siskampling di Desa Dilem saat ini. Dulunya, 

siskampling juga pernah diadakan di Desa Dilem ini, akan tetapi lama-kelamaan 

karena dirasa sudah cukup aman kegiatan poskampling ini berhenti secara 

sendirinya karena sudah tidak rutinnya masyarakat yang mengkutinya.  

Masyarakat sudah saling percaya satu sama lain karena dengan penduduk 

yang sedikit serta luas desa yang tidak seberapa membuat apapun hal/kejadian 

akan mudah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Dilem. Keamanan yang ada 

di Desa Dilem ini selalu terjaga berkat rasa saling percaya satu sama lain ini antar 

masyarakat. Rumah masyarakat jarang di kunci ketika ditinggal berpergian ke 

ladang/hutan. Rumah-rumah masyarakat juga tidak ada yang berpagar, dan jika 
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ada orang asing (orang luar yang tidak dikenal) yang masuk desa, masyarakat 

terdekat akan datang untuk berkunjung atau menghampiri orang tersebut sekedar 

di tanya-tanya mencari siapa dan ada keperluan apa.
96

  

Kondisi desa yang kecil serta berpenduduk sedikit tidak serta merta selalu 

adem ayem, meskipun tidak pernah terjadi perselisihan antar masyarakat secara 

besar, akan tetapi perselisihan antar masyarakat juga pernah terjadi. Perselisihan 

ini memang tidak sampai menimbulkan adu fisik, seperti halnya ketika 

masyarakat menyalakan kembang api atau petasan dalam suatu acara, letak desa 

yang berada di tengah lereng membuat suara dentuman kembang api yang 

dinyalakan menggelegar di seluruh desa dan membuat beberapa masyarakat 

terganggu dengan aktivitas tersebut.
97

  

Teguran yang disampaikan pun tidak sekedar memberitahu, melainkan 

juga mendatangi dan melabrak masyarakat yang bersangkutan. Pada akhirnya 

perselisihan tersebut juga diredam oleh masyarakat sendiri agar tidak berdampak 

luas dan merugikan seluruh masyarakat Desa Dilem. Baru-baru ini salah satu 

remaja Desa Dilem menjadi korban salah sasaran sekelompok pemuda tetangga 

desa, remaja ini menjadi korban pengeroyokan.
98

 Kejadian ini cepat menyebar di 

masyarakat, dan saat ini menjadi tugas kepolisian untuk mengusut dan mengadili 

melalui jalur hukum. Pemerintah desa turut serta mengadvokasi masyarakatnya 

dengan cara ikut melaporkan ke kepolisian dan terus mengawal proses hukum 
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tersebut. Rasa aman penduduk terhadap ancaman kejahatan di Desa Dilem sampai 

saat ini dapat terjaga dengan baik, hal ini sesuai dengan UUDesa Pasal 68 ayat 1 

(e) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pengayoman dan 

perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Pengayoman dan 

perlindungan ini contoh kecilnya yaitu dari adanya poskampling di Desa Dilem. 

Meskipun saat ini kegiatan siskampling tidak berjalan, Desa Dilem dapat menjaga 

keamanan dengan baik karena faktor rasa saling menjaga dan saling percaya antar 

masyarakat. 

d. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Dilem  

Jumlah penduduk yang berkisar 243 jiwa ini memudahkan masyarakat 

untuk saling mengenal karakter masyarakat satu sama lain. Kondisi masyarakat 

yang mayoritas juga berada pada kategori prasejahtera menyebabkan masyarakat 

mengetahui dan memahami kondisi tingkat kesejahteraan perekonomian dan 

kesejahteraan sosialnya. Dalam hal ini, penduduk Desa Dilem tidak ada yang 

mengalami kebutuhan khusus atau menjadi penyandang kesejahteraan sosial. 

Meskipun kondisi perekonomian masyarakat Desa Dilem rendah, tidak ada 

masyarakat yang berprofesi sebagai anak jalanan, pekerja seks komersial (PSK) 

maupun pengemis.
99

 Masyarakat masih berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan 

yang sekiranya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, seperti halnya menjadi 

buruh tani atau buruh pabrik. Anak-anak kecil yang ada di Desa Dilem turut 

membantu orangtua atau keluarga dengan bekerja di hutan, meskipun hanya 

sekedar mencari rumput untuk pakan ternak. Di Desa Dilem juga tidak terdapat 
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penduduk yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan, dimana semua 

masyarakat hidup normal meskipun berada dibawah kondisi prasejahtera.  

Kondisi perekonomian yang serba pas-pasan bahkan cenderung kurang 

juga tidak menyebabkan masyarakat berputus asa dalam menjalani kehidupan 

yang ada. Jenis masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa Dilem yaitu 

keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, dan masyarakat yang 

tinggal di daerah rawan bencana. Masyarakat Desa Dilem yang termasuk kedalam 

kategori keluarga fakir miskin total berjumlah 25 orang, dengan komposisi 19 

laki-laki 6 perempuan.
100

 Sedangkan keluarga berumah tak layak huni ada 11 

orang dengan komposisi 7 laki-laki dan 4 perempuan.
101

 Salah satu cara agar tetap 

dapat bertahan hidup yaitu dengan bekerja ataupun bercocok tanam di hutan, 

kondisi yang serba pas-pasan ini juga tidak membuat masyarakat untuk berhenti 

berdiam diri menunggu uluran tangan dari tetangga.   

Kehidupan di luar desa yang beragam sebenarnya sangat menarik minat 

masyarakat Desa Dilem, akan tetapi bagi masyarakat yang berusia tua lebih 

berpikiran untuk menghabiskan masa tuanya di desa. Keterbatasan ketrampilan 

menjadi salah satu faktor masyarakat tetap bertahan di desa daripada harus keluar 

desa dan menjadi penyandang kesejahteraan sosial seperti pengemis.
102

 Pemuda 

Desa Dilem yang mayoritas hanya lulusan SMP memilih bekerja serabutan 

daripada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain faktor biaya yang tidak 
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ada, dengan bekerja akan lebih cepat mengahsilkan uang dimana uang yang 

didapat bisa di gunakan untuk membeli kebutuhan mereka seperti handphone dan 

untuk senang-senang rea-reo. Masyarakat yang seperti ini sulit diubah 

pemikirannya, pemerintah desa pernah mengikutkan mereka ke dalam pelatihan 

mengelas sebagai modal ketrampilan di masa yang akan datang. akan tetapi, jarak 

serta tidak adanya biaya untuk kesana kemari dari rumah menuju tempat latihan 

yang jauh membuat masyarakat akhirnya enggan untuk melanjutkan.
103

 Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Sumali, bahwa
104

 

“Pemuda disini ada yang pernah kami ikutkan pelatihan mengelas, tapi 

masih meminta uang saku untuk mengikutinya. Alasannya ya karena 

perjalanannya yang jauh buat beli bensin dan makan tidak ada.” 

Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan 

SDM masyarakat Desa Dilem khusunya remaja desa yang putus sekolah tidak 

diimbangi dengan kemauan yang menggebu-gebu dari SDM yang dituju. Selain 

karena faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakseriusan remaja tersebut dalam 

mengikuti pelatihan mengelas, jarak lokasi pelatihan yang jauh dari desa 

menjadikan alasan masyarakat meminta uang saku terhadap pemerintah desa 

tanpa mau mengeluarkan uang sendiri. Niat yang baik dari pemerintah desa agar 

aktivitas remaja desa dapat positif ternyata tidak ada dukungan dari masyarakat 

tersebut. Seharusnya masyarakat dengan sadar dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pelatihan mengelas karena pada akhirnya nanti yang mendapatkan 

dampak dari adanya pelatihan tersebut adalah masyarakat sendiri. Maka dari itu, 
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masyarakat Desa Dilem sulit untuk berkembang dan maju. Hal ini dikarenakan 

ketika ada kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan ketrampilan tidak 

ada yang berpartisipasi secara maksimal. Masyarakat lebih menginginkan hal 

yang instan seperti bekerja sebagai buruh bangunan atau pekerja serabutan. 

Perekonomian menjadi salah satu masalah utama yang kerap kali dialami 

oleh masyarakat, baik itu masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. 

Akan tetapi kejadian seperti bunuh diri dan gangguan kejiwaan tidak hanya 

disebabkan oleh faktor perekonomian, melainkan juga faktor rumah tangga atau 

sakit yang tidak kunjung sembuh. Di Desa Dilem hingga saat ini belum pernah 

terdapat kasus bunuh diri, baik karena konflik rumah tangga maupun masalah 

ekonomi.
105

 

Dengan demikian, guna menunjang keempat bagian dari variabel Modal 

Sosial yaitu memiliki solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, serta 

kesejahteraan sosial  dibutuhkan sinergi antar masyarakat dan Pemerintah Desa 

Dilem demi merealisasikan keempat bagian dari modal sosial tersebut. Solidaritas 

sosial masyarakat Desa Dilem tidak dapat diragukan lagi, masyarakat sangat 

memegang erat solidaritas antar masyarakat, membiasakan gotong royong salah 

satu upaya untuk mempererat solidaritas sosial antar masyarakat. Toleransi antar 

masyarakat dalam hal agama dan keragaman suku/bahasa juga menjadi salah satu 

indikator terciptanya modal sosial yang kuat di Desa Dilem. Masyarakat hidup 

dengan rukun antar sesama sekaligus sebagai benteng utama dalam memberikan 
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rasa aman kepada penduduk. Rasa aman ini dapat tercipta dengan cara 

meningkatkan tali silaturahmi antar warga dan meminimalisir tindakan-tindakan 

yang berpotensi menimbulkan adanya konflik antar masyarakat di Desa. Dalam 

hal ini, tujuan utama dari semua bagian dari modal sosial yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Desa Dilem yang merupakan desa kecil dan masyarakatnya berada pada 

kategori prasejahtera seharusnya dapat berkembang lebih baik lagi dengan cara 

meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa seperti SDA dan SDM 

secara maksimal. Modal sosial sering dipahami sebagai struktur (organisasi lokal 

atau wadah) untuk mengembangkan norma-norma sosial (kerjasama, kepercayaan, 

solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat.
106

Masyarakat Desa Dilem 

sendiri telah telah berupaya membangun modal sosial tersebut. Melalui berbagai 

kegiatan gotong royong serta saling bekerja sama dan percaya satu sama lain 

dalam menjaga keamanan Desa Dilem. Wadah dari modal sosial ini bertujuan 

memperkuat tradisi gotong royong serta meningkatkan partisipasi dari masyarakat 

Desa Dilem itu sendiri. 

5.1.1.4.Permukiman 

Undang-undang momor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa 

kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
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dan kegiatan ekonomi. Sebagaimana umumnya, bahwa sebuah desa harus 

mempunyai penduduk, dan wilayah. Adanya penduduk secara otomatis 

memunculkan kawasan yang berisikan permukiman penduduk. Maka dari itu 

untuk menunjang kebutuhan masyarakat dibutuhkan beberapa fasilitas, seperti 

halnya ketersediaan terhadap air bersih dan air minum, akses ke sanitasi, akses ke 

listrik, dan akses informasi dan komunikasi. 

a. Air Bersih dan Air Minum Layak di Desa Dilem 

Variabel IDM dalam konteks keberlanjutan sosial salah satunya terkait 

akses ke air bersih dan minuman layak, dimana indikator yang coba untuk 

dijelaskan disini yaitu mayoritas penduduk memiliki sumber air minum yang 

layak. Akses air bersih dan minuman layak di Desa Dilem saat ini sangat 

melimpah, air ini berasal dari sumber yang jaraknya kurang lebih 3 km dari Desa 

Dilem.
107

 Guna menjaga kelancaran dari sumber air ini, sering dilakukan 

pemeriksaan rutin terhadap pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan air ke 

rumah-rumah warga. Akan tetapi pemeriksaan ini juga tergantung situasi dan 

kondisi, biasanya setelah adaya kebakaran hutan karena dikhawatirkan dengan 

adanya kebakaran hutan pipa-pipa tersebut terbakar dan memtus saluran air 

menuju rumah masyarakar.  

Warga masyarakat dengan sukarela bergantian memeriksa jika ada yang 

rusak kena batu akibat monyet, atau karena faktor lainnya.
108

 Air ini disalurkan 

melalui pipa-pipa ke rumah masyarakat, awalnya untuk mengalirkan air ke rumah 

warga menggunakan bambu-bambu yang disambung-sambungkan, setelah itu 
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menggunakan pipa-pipa yang berasal dari WSLIC (Water and Sanitation for Low 

Income Communities) bantuan USAID.
109

Pipa-pipa untuk menyalurkan air ini 

rutin diganti setiap 6 bulan sekali. Maka dari itu, hampir seluruh masyarakat Desa 

Dilem mendapatkan sumber air bersih dan air minum yang layak. 

Melimpahnya air yang ada di Desa Dilem dimanfaatkan masyarakat tidak 

hanya sebagai sarana untuk air minum, melainkan juga digunakan sebagai sarana 

untuk mandi, mencuci, dan memasak. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa air 

mengalir dari sumber ke rumah warga menggunakan pipa-pipa, dan hal ini 

dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk mengisi bak penampungan air untuk 

mandi dan mencuci. Selain itu, air yang bersih ini juga di manfaatkan oleh 

masyarakat sebagai sarana kebutuhan memasak seperti merebus air dan lain 

sebagainya. Air yang mempunyai manfaat dan kegunaan sangat besar bagi 

masyarakat tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Air ini juga 

digunakan sebagai sarana mengisi kolam-kolam yang pada tahun 2015 digunakan 

sebagai tempat budidaya lele. Melimpahnya air yang ada di Desa Dilem 

menguntungkan budidaya lele ini, karena setiap sebulan sekali bisa digunakan 

untuk mengganti air yang kotor agar perkembangbiakan lele dapat sempurna. 

Akan tetapi karena kekurangan informasi yang didapat masyarakat, suhu air yang 

rendah membuat lele-lele tersebut mati dan menjadikan gagal panen. Jadi, untuk 

kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan air baik yang digunakan sebagai air 

minum maupun air untuk mandi, memasak, dan mencuci tidak pernah 

kekurangan, bahkan cenderung melimpah. 
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b. Akses Sanitasi Masyarakat Desa Dilem 

Sebagaimana pada umumnya desa yang jauh dari hiruk pikuk lalu lalang 

kendaraan umum, Desa Dilem yang berpenduduk sedikit serta berada di kawasan 

pegunungan yang masih asri berpotensi untuk memanjakan penduduknya dengan 

air sungai yang mengalir serta pepohonan dan bebatuan besar di sepanjang aliran 

sungai. Hal ini dimanfaatkan masyarakat desa untuk melakukan aktivitas yang 

sangat umum dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu  mandi, cuci, kakus (MCK). 

Penduduk Desa Dilem yang mayoritas juga berusia lanjut, seolah-olah memegang 

erat peninggalan leluhurnya dengan masih menggunakan sarana MCK di sungai. 

Akan tetapi saat ini, hampir keseluruhan masyarakat Desa Dilem sudah memiliki 

sarana buang air besar (jamban), hanya ada 7 KK yang belum memiliki jamban 

sendiri.
110

 Meskipun pada tahun 2008 Pemerintah desa dibantu PNPM mendirikan 

bangunan umum berupa sarana MCK, dimana MCK umum ini dapat 

dimanfaatkan masyarakat. 

Gambar 5.7. Keadaan MCK Umum Desa Dilem 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 
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MCK umum ini ada 2 bangunan di 2 lokasi berbeda, pertama MCK utama 

ada di RT 3 yang besar dan yang adadi RT 1 yang kecil, meskipun ada MCK 

umum masyarakat masih ada yang menggunakan aliran sungai untuk buat hajat 

karena sudah kebiasaan dari dulu (hanya dialami orang lansia) dan menggunakan 

sungai ketika keadaan mendesak.
111

 MCK umum yang dibangun pemerintah desa 

bersama PNPM-MP ini sebenarnya cukup bermanfaat bagi masyarakat, akan 

tetapi masyarakat tidak dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan dari sarana 

MCK yang telah disediakan tersebut. Akibatnya, MCK umum ini rusak dimana-

mana, pintu kamar mandi sudah tidak utuh lagi atau terlepas dan rusak. Rusaknya 

MCK ini dikarenakan sebagai ajang bermain oleh anak-anak kecil Desa Dilem.
112

 

Adanya mahasiswa KKN yang berasal dari Universitas Petra Surabaya dan 

mahasiswa asing di Desa Dilem pada bulan Agustus 2016 kemarin sedikit 

mengobati rusaknya sarana MCK ini. Bersama masyarakat, mahasiswa KKN 

tersebut diajari memperbaiki sarana MCK umum tersebut.   

Masyarakat Desa Dilem masih menggunakan lahan pekarangan yang ada 

sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga. Terkadang sampah rumah ini 

di bakar oleh masyarakat agar tidak menumpuk. Dalam hal ini masyarakat 

sebenarnya sadar akan kebersihan lingkungan, akan tetapi karena tidak adanya 

tempat pembuangan sampah umum di Desa Dilem akhirnya masyarakat tetap 

melakukan pembuangan sampah di lahan yang berada di dekat rumah mereka 

masing-masing. Pembuatan tempat sampah sebenarnya sudah pernah didiskusikan 
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oleh perangkat desa, akan tetapi belum bisa terealisasi. Seperti yang diungkapkan 

oleh Sumali, bahwa:
113

 

“Pernah kami mewacanakan untuk pembuatan tempat sampah bagi setiap 

rumah tangga agar dapat terpisah mana yang organik dan anorganik, akan 

tetapi sampai saat ini masih belum terealisasi. Bahkan ada beberapa  

masyarakat  yang masih membuang sampah di samping pos bawah itu. 

Sampah merupakan salah satu sarang dari adanya penyakit, kebiasaan 

buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan seharusnya 

diminimalisir bahkan kalau bisa harus dicegah dengan cara membuang sampah 

pada tempatnya. Penyediaan sarana tempat sampah dan TPA (tempat pembuangan 

akhir) seharusnya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak. 

Diharapkan dengan adanya tempat sampah kebiasaan masyarakat akan berkurang. 

Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan sebenarnya 

bukan hal yang baik. Hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah desa bahwa jika 

terus-terusan sampah rumah tangga ini di buang di sekitar lahan pekarangan 

rumah akan menimbulkan dampak negatif, seperti halnya sarang penyakit. Maka 

dari itu, pemerintah desa bersama masyarakat perlu menyediakan tempat sampah 

di setiap rumah warga sekaligus menghimbau agar tidak membuang sampah di 

lahan pekarangan dekat rumah. Akan tetapi kebiasaan buruk dalam membuang 

sampah di dekat rumah ini juga diimbangi dengan kegiatan kerja bakti yang di 

lakukan pemerintah desa bersama masyarakat, dengan kegiatan kerja bakti yang 

rutin ini diharapkan sampah-sampah tersebut dapat terurai dengan cara di bakar. 

c. Akses Kebutuhan Listrik Masyarakat Desa Dilem 
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Selanjutnya, variabel yang berkaitan dengan permukiman yaitu akses ke 

saluran listrik. Saat ini masyarakat Desa Dilem hampir 98% mendapatkan aliran 

listrik, meskipun aliran listrik ini didapat dari nunut ke  beberapa rumah tangga 

yang berkategori sejahtera. Listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi 

masyarakat karena fungsi dan manfaatnya yang sangat besar. Aliran listrik yang 

didapat dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai hal, selain sebagai pemicu 

untuk memberikan penerangan menggunakan lampu di rumah, aliran listrik juga 

mempunyai pengaruh yang besar dalam kesejahteraan masyarakat. Anak-anak 

desa yang ingin belajar di malam hari dapat lebih mudah dan nyaman, saat ini 

listrik menjadi kebutuhan pokok yang paling utama bagi masyarakat. Jika listrik 

padam masyarakat akan mengalami berbagai masalah yang dapat merugikan 

kehidupan masyarakat tersebut.     

Listrik masuk desa sekitar tahun 1997 dengan diawali mengggunakan 

sarana diesel (sejenis genset) untuk menghidupkan aliran listrik dan sampai saat 

ini yang masuk di Desa Dilem sudah sekitar 100% meskipun tidak semua rumah 

punya aliran sendiri-sendiri (masih banyak yang jadi satu atau nebeng ke 

tetangga).
114

 Desa Dilem mendapatkan bantuan berupa penerangan lampu jalan 

dari dan menuju ke Desa Dilem yang letaknya berada di kawasan persawahan 

sebelum masuk ke Desa Dilem. Akan tetapi saat peneliti datang berkunjung ke 

Desa Dilem bulan april kemarin, Seperti yang diungkapkan oleh Sutejo bahwa 

aliran listrik untuk penerangan dimatikan sementara dengan alasan menunggu 

pemasangan lampu jalan desa lain dan akan dihidupkan kembali setelah lampu 
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yang di pasang di desa lain sudah  terpasang.
115

 Artinya dalam hal ini, untuk akses 

penerangan jalan, masyarakat Desa Dilem harus rela untuk menunggu bersama-

bersama dengan desa sebelahnya. Sedangkan saat ini, lampu penerangan jalan 

sudah terpasang 10 buah dari total 15 buah yang rencananya di pasang di 

sepanjang jalan Desa Dilem.  

Pemadaman listrik sering terjadi di Desa Dilem, akan tetapi informasi 

terkait adanya pemadaman listrik ini sudah mendapat pemberitahuan sehari 

sebelumnya dari PLN ke perangkat desa lalu melalui pengeras suara yang ada di 

masjid perangkat desa menginformasikan ke seluruh masyarakat. Pemadaman 

listrik ini biasanya terjadi mulai pukul 07.00 sampai dengan 20.00 WIB.
116

 

Adanya pemadaman listrik ini membuat masyarakat mengantisipasinya dengan 

berbagai cara, salah satunya terkait pengisian alat komunikasi seperti HP, dengan 

pemadaman listrik yang cukup lama ini hiburan yang didapat masyarakat yaitu 

saling bersenda gurau di teras rumah atau di poskampling bersama-sama.  

d. Akses Informasi dan Komunikasi Masyarakat Desa Dilem 

Terakhir salah satu variabel dalam Keberlanjutan Sosial/Dimensi Sosial 

Dalam hal ini, variabel yang ada hubungannya dengan permukiman yaitu akses 

informasi dan komunikasi. Sarana komunikasi di zaman modern seperti ini 

menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat. Salah satunya handphone, adanya HP 

difungsikan sebagai salah satu sarana untuk mempercepat dan mempermudah 

datangnya informasi. Pemerintah desa saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan 
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masyarakat terkait sarana informasi dan komunikasi, seperti halnya sarana telepon 

umum atau internet. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Pak Zainul Arifin, 

bahwa:
117

 

“Masyarakat sini kebanyakan gawe kartu Telkomsel mas, lek kartune 

sampean indosat mesti ilang sinyal e, onok e nang pos ngisor iku” 

(masyarakat sini mayoritas menggunakan kartu telkomsel mas, kalau kartu 

kamu indosat pasti hilang sinyalnya, adanya di poskampling bawah sana). 

Kebutuhan akan informasi dan komunikasi saat ini menjadi sebuah 

kebutuhan yang wajib bagi masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun 

pedesaan. Sarana komunikasi seperti HP, menjadi sebuah perantara komunikasi 

yang cepat dan mudah untuk menegosiasikan sebuah urusan jarak jauh atau 

bahkan sebagai sarana saling memberi kabar. Masyarakat Desa Dilem sendiri juga 

bukanlah masyarakat yang menolak adanya teknologi modern yang masuk desa, 

berbagai tipe/merk handphone juga dimiliki masyarakat, dari yang biasa sampai 

yang berkamera. Akan tetapi letak geografis desa yang berada di pegunungan 

menyebabkan tidak semua saluran bisa terjangkau, hal inilah yang menyebabkan 

mayoritas masyarakat menggunakan saluran yang dapat menjangkau hingga desa 

Dilem. Maka dari itu, jika berada di desa yang pelosok dan akses jaringan yang 

sulit alangkah lebih baik memperhatikan alat serta perangkat komunikasi yang 

sekiranya dapat digunakan di daerah tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Dilem.  

Bagi penduduk yang mempunyai televisi (TV), saluran siran televisi di 

Desa Dilem sebenarnya sudah menjangkau televisi nasional (swasta), akan tetapi 
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karena kondisi desa yang berada di daerah pegunungan membuat antena televisi 

yang dipasang di luar rumah terkadang tertiup angin dan menyebabkan adanya 

gangguan saluran televisi, Inilah salah satu penyebab masyarakat tidak dapat 

mengakses seluruh channel televisi yang ada. Televisi sudah bukan menjadi 

barang elektronik yang langka di Desa Dilem, hampir semua rumah tangga 

mempunyai televisi baik yang berwarna maupun hitam putih.
118

 Meskipun sudah 

banyak yang mempunyai televisi, dalam hal ini sarana televisi masih menjadi 

media untuk saling merekatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya 

beberapa masyarakat yang turut serta nonton bareng program televisi yang 

menjadi kesukaan bersama. Selain akses saluran televisi yang kadang terhambat, 

saat ini yang menjadi harapan dan keinginan Pemerintah Desa Dilem dan 

masyarakat adalah adanya akses jaringan internet.
119

 Saat ini akses internet 

merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, semua dapat mendapatkan 

pengetahuan dan ilmu dari internet. Hal ini selaras dengan pernyataan Sumali 

bahwa:
120

  

“Sebenarnya desa ini memerlukan akses internet, dengan adanya internet 

kami bisa lebih mudah untuk mengakses berbagai peraturan terkait desa, 

selain itu mungkin dengan adanya internet masyarakat (terutama yang 

muda-muda ini) dapat memanfaatkan sebagai bahan pembelajaran untuk 

dapat meningkatkan ketrampilan yang dimiliki” 

Selain sarana komunikasi seperti hp, akses internet menjadi kebutuhan 

paling mendasar bagi masyarakat saat ini. Pemerintah desa pada khususnya 
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memerlukan sarana internet untuk mengakses berbagai hal baru terkait kebutuhan 

desa, seperti contoh-contoh RPJMD, RKPD, bahkan Perdes. Sedangkan bagi 

masyarakat, kebutuhan internet digunakan sebagai salah satu akses untuk 

meningkatkan pengetahuan dunia luar, karena saat ini hampir semua informasi 

diberitakan melalui website/internet. Harapan masyarakat beserta pemerintah desa 

untuk dapat menyediakan internet/wifi di Desa Dilem akhirnya terealisasi.  

Adanya internet ini menjadi berdampak positif dan negatif bagi masyarakat Desa 

Dilem itu sendiri.   

Permukiman memiliki beberapa variabel inti yang berkaitan langsung 

dengan kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan mendasar dalam kawasan 

permukiman seperti akses air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses 

informasi komunikasi menjadi sebuah hal yang harus ada dalam kehidupan 

masyarakat di suatu wilayah. Desa Dilem saat ini cukup memenuhi persyaratan 

dari adanya permukiman. Air bersih yang ada di Desa Dilem tidak pernah 

mengering, dan menjadi sebuah anugrah yang sangat besar bagi masyarakat Desa 

Dilem. Akses sanitasi memang masih belum sepenuhnya terpenuhi bagi 

masyarakat Desa Dilem, letak desa yang berada di pegunungan dan berada di 

dekat sungai lebih memanjakan masyarakat untuk menggunakan sarana sanitasi 

alam, meskipun saat ini hanya beberapa masyarakat yang masih menggunakan 

akses sanitasi di sungai. Meskipun termasuk desa kecil dan berada jauh dari hiruk 

pikuk keramaian, Desa Dilem telah memiliki akses listrik hampir di semua rumah 

tangga, dan terakhir akses informasi dan komunikasi, Saat ini hanya beberapa 

tempat tertentu di desa yang dapat mengakses sinyal telekomunikasi, dan ini yang 
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menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan Desa Dilem. Maka dari itu, untuk 

variabel permukiman ini sebagian besar sudah terpenuhi, dan terus melakukan 

pembenahan demi kesejahteraan masyarakat.  

5.1.2. Dimensi Ekonomi/Keberlanjutan Ekonomi 

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat 

yaitu aspek ekonomi. Tidak hanya terjadi pada masyarakat yang ada di desa, 

melainkan disemua willayah sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Aspek 

ekonomi sangat luas kaitannya dengan mayarakat, strata perekonomian lebih 

condong pada hal tercukupi dan tidak tercukupi. Masyarakat yang tercukupi 

berada pada posisi atas dalam suatu wilayah, sedangkan yang tidak tercukupi 

berada di posisi bawah. Perekonomian benar-benar menjadi salah satu aspek yang 

mudah terlihat dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, menurut IDM, 

ketahanan ekonomi mempunyai beberapa variabel, yaitu keragaman produksi 

masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, 

akses ke lembaga keuangan/perkreditan, lembaga ekonomi, dan terakhir 

keterbukaan wilayah. 

Dalam hal ini, beberapa usaha sudah dilakukan oleh pemerintah desa guna 

memenuhi standart pembentukan RPJM Desa Dilem sesuai dengan Permendagri 

No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, yaitu terkait  

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi meskipun sebagian besar tidak 

terpenuhi karena faktor situasi dan kondisi yang ada di desa seperti halnya pasar 
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desa. Akan tetapi Desa Dilem sudah memenuhi sarana dan prasarana sesuai 

kondisi desa, seperti halnya indikator yang ada dibawah ini. 

a. Keragaman Produksi Masyarakat Desa Dilem 

Masyarakat Desa Dilem sebenarnya mempunyai potensi dalam tenaga dan 

Sumber Daya Manusianya. Ada banyak masyarakat yang bisa berprofesi sebagai 

tukang bangunan, tapi sangat sedikit masyarakat yang terampil dalam 

memanfaatkan potensi yang ada. Dalam hal ini, keragaman produksi yang 

dihasilkan masyarakat sangatlah minim. Terbukti hanya ada produksi dalam 

pembuatan krupuk sermier yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK Desa Dilem pada 

tahun 2015.
121

 Keterbatasan modal dan sulitnya dalam pemasaran membuat 

produksi ini tidak dapat berkembang dan sekarang berakibat macet atau sudah 

tidak berjalan lagi. Tidak adanya naungan dalam meningkatkan produksi ekonomi 

di desa juga menjadi salah satu sulitnya perkembangan produksi ini. 

Selain pembuatan kripik berbagai jenis ketela dan mbote yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Dilem, produksi masyarakat lainnya hanyalah pembuatan 

meja, dipan, kusen dari kayu yang diproduksi ketika ada pesanan saja.
122

 Sulitnya 

modal dan kelengkapan peralatan untuk memproduksi keragaman yang ada di 

Desa Dilem ini membuat potensi yang ada sulit untuk berkembang lebih baik. 

Dalam hal ini masyarakat sangat mengharapkan adanya naungan yang jelas agar 

kebutuhan dan pemasaran produksi perekonomian yang ada di Desa Dilem agar 

bisa lebih maju, akan tetapi hingga saat ini Desa Dilem belum dapat 
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memenuhinya karena belum adanya BUM Desa Dilem yang masih menjadi 

wacana untuk beberapa tahun ke depan.  

Produksi ekonomi di Desa Dilem saat ini memang tidak beragam, hanya 

ada 2 kegiatan produksi yang perkembangannya juga tidak semulus harapan 

masyarakat. Sulitnya pemasaran serta tidak banyak SDM yang mempunyai skill 

dalam memproduksi keberagaman ekonomi menjadi sebuah kendala dalam 

meningkatkan potensi yang ada di Desa Dilem. Oleh karena itu, diharapkan 

pemerintah desa beserta dinas terkait sering mengadakan pelatihan dan 

penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya peningkatan skill masyarakat 

Desa Dilem itu sendiri. 

b. Pusat Pelayanan Perdagangan Masyarakat Desa 

Desa Dilem tergolong desa sangat kecil, dengan penduduk berkisar 243 

jiwa serta dengan luas yang tidak seberapa dan letak geografis yang tidak 

menguntungkan membuat desa ini tidak memiliki pasar desa, akses pusat 

perdagangan seperti pasar desa pun tidak mungkin dapat berdiri dan berhasil di 

Desa Dilem ini. Andaikan dibangun pasar desa pun tidak memungkinkan karena 

terbatasnya lahan untuk dibangunnya pasar desa. Tidak adanya pasar desa 

membuat beberapa warga berinisiatif membuka warung/toko kecil-kecilan di desa 

yang menjual jajanan anak kecil dan kebutuhan sandang pangan dalam porsi kecil 

atau tidak banyak.
123

 Adanya toko-toko kecil ini cukup bermanfaat karena dapat 

memenuhi kebutuhan sementara dari masyarakat, meskipun yang dijual di toko-

toko tersebut tidak lengkap. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
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masyarakat harus turun ke Desa Pohjejer yang letaknya kurang lebih 5 (lima) 

kilometer karena di desa itu terdapat pasar yang menjual kebutuhan masyarakat. 

Dari hasil wawancara dengan Siti Arikhiya bahwa,
124

  

“Ya toko-toko kecil ini cuma buat keperluan sehari-hari mas, kalau tidak 

ada harus beli ke pasar yang ada di pohjejer. Seandainya desa ada pasar ya 

baik, tetapi tidak ada lahan yang memungkinkan. Lebih baik pasarnya di 

buat di Kalikatir, warga sini tidak terlalu jauh juga kan tetangga desa, 

kalikatir paling strategis untuk pasar desa”. 

 

Keberadaan toko-toko ini sedikit membantu masyarakat, terutama anak-

anak ketika ingin membeli jajan berupa snack. Akan tetapi tidak dapat memenuhi 

sebagian besar kebutuhan masyarakat Desa Dilem. Sedangkan Desa Dilem sendiri 

tidak mempunyai pasar desa, tidak adanya pasar desa ini cukup dimaklumi karena 

tidak adanya lahan atau tempat strategis untuk membangun pasar desa, andaikan 

ada pasar templek  di Desa Dilem masyarakat juga tidak terlalu antusias karena 

perekonomian masyarakat Desa Dilem sendiri berada pada garis menengah 

kebawah.  

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Nurul, bahwa ketiga toko kecil-

kecilan itu hanya menjual snack jajanan kecil serta kebutuhan sehari-hari warga 

seperti rokok, sabun, dan semacamnya, dari ketiga toko tersebut pemiliknya 

adalah Rumini, Aisyah, dan Kasmaji.
125

 Sampai saat ini di Desa Dilem hanya ada 

3 warung/toko kecil-kecilan guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Minimnya 

warung/toko di Desa Dilem juga didasari karena tidak adanya modal bagi 
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masyarakat untuk membuka warung/toko serta meminimalisir adanya persaingan 

dan perselisihan antar warga, selain itu mungkin beberapa masyarakat 

beranggapan tidak ada keuntungan jika membuka warung/toko di Desa Dilem.  

Tidak adanya pasar desa serta minimnya kebutuhan masyarakat yang ada 

di warung atau toko di Desa Dilem membuat beberapa warga terkadang mencari 

kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pokok lainnya di desa tetangga atau 

harus turun ke pasar yang ada di Desa Pohjejer yang berjarak kurang lebih 5 km 

dari Desa Dilem.
126

 Toko-toko kecil ini untuk sementara waktu cukup membantu 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau sekedar memenuhi kebutuhan 

sementara dari masyarakat, karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan cara membeli di Pasar Pohjejer. 

Masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan untuk menuju ke Pasar Pohjejer 

biasanya titip ke tetangga yang akan membeli kebutuhan rumah tangganya.
127

 

Fenomena ini memang tidak sering dilakukan oleh masyarakat Desa Dilem, 

karena beberapa masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor atau sedang 

ada kegiatan di daerah lain menyempatkan waktunya untuk sekaligus membeli 

keperluan rumah tangganya. 

c. Akses Distribusi/Logistik Masyarakat Desa 

Kondisi masyarakat desa yang mayoritas berada dalam tahap prasejahtera 

membuat sebagian besar masyarakat tidak pernah menggunakan sarana 
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akses/distribusi seperti pengiriman barang via kantor pos/jne/tiki. Hanya ada 

beberapa masyarakat yang menggunakan kantor pos/jne/tiki sebagai sarana untuk 

mengirimkan barang dan itupun tidak rutin, hal seperti ini dilakukan ketika ada 

yang mendesak. Selain karena keterbatasan biaya untuk melakukan transaksi 

menggunakan jasa logistik, letak lokasi yang jauh juga berpengaruh terhadap 

keengganan masyarakat menggunakan transaksi ini. Meskipun sebenarnya jasa 

logistik seperti kantor pos/jne sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pengiriman barang.  

Di Desa Dilem sendiri belum ada atau bahkan tidak ada bangunan untuk 

akses distribusi/logistik. Selain karena masyarakatnya yang sedikit dan tidak ada 

lahan bangunan untuk mendirikan kantor jasa pengiriman seperti jne/tiki, 

masyarakat juga tidak terlalu mengharapkan adanya jasa pengiriman seperti ini. 

Meskipun di zaman modern seperti ini jasa pengiriman mempunyai manfaat yang 

sangat besar bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak 

berpengaruh dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Dilem. Kalaupun ada 

yang ingin dikirimkan baik itu berupa barang atau dokumen masyarakat lebih 

memilih mengantarkan langsung ke tujuannya, daripada harus mempercayakan ke 

jasa logistik. Memang tidak semua masyarakat yang tidak setuju, beberapa 

masyarakat juga ada yang mencoba menggunakan jasa pengiriman seperti jne/tiki 

untuk keperluan pengiriman karena  mendesak dan tujuan ke luar kota. Seperti 

yang diungkapkan oleh Tiwi bahwa
128
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“Iya pernah  pakai JNE, buat kirim barang ke teman yang ada di Malang. 

Soalnya nggak bisa ngantar ke Malang, pakai JNE yang ada Gondang, 

soalnya paling dekat dari sini (Dilem)”. 

Di zaman yang serba modern dan canggih ini semua bisa didapatkan, ada 

banyak inovasi baru yang bermunculan, seperti halnya terkait jasa pengiriman 

jne/tiki. Dulu, hanya ada kantor pos yang diketahui oleh masyarakat, sekarang 

sudah banyak macamnya jasa pengiriman. Akan tetapi jasa pengiriman ini juga 

tidak sebaik yang diharapkan, terkadang terjadi trouble pengiriman yang 

menjadikan barang/dokumen yang dikirimkan terhambat dan tidak sampai sesuai 

dengan waktu dan kesepakatan yang diharapkan. Selain itu, jika masyarakat 

menggunakan jasa pengiriman, masyarakat akan terbebani dalam biaya (ongkos 

kirim), dan hal tersebut yang menjadikan masyarakat berpikir dua kali ketika 

memakai jasa pengiriman ini. 

d. Akses ke Lembaga Keuangan/Perkreditan 

Aspek keberlanjutan ekonomi, salah satu variabelnya dalam IDM yaitu 

akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, dalam hal ini di Desa Dilem tidak 

ada lembaga perbankan umum baik pemerintah maupun swasta.
129

 Hal ini 

dikarenakan Desa Dilem berada di daerah pegunungan, selain akses yang jauh 

dari keramaian, kemungkinan dibangun lembaga perbankan baik umum maupun 

swasta untuk saat ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya 

akses lembaga perkreditan menjadi salah satu sarana yang dapat membantu 

masyarakat ketika memerlukan bantuan modal, akan tetapi kenyataan di lapangan 

bahwa mayoritas masyarakat Desa Dilem yang berada pada kondisi ekonomi 
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menengah ke bawah membuat seolah-olah akan menjadi beban dikemudian hari, 

seperti halnya hutang yang menumpuk. 

Tidak adanya lembaga perbankan umum dan swasta di Desa Dilem 

merupakan hal yang wajar, selain letak yang tidak stategis, biasanya lembaga 

perbankan tersebut didirikan di tempat yang dekat dengan pusat keramaian seperti 

kantor kecamatan. Hal ini didasari dengan adanya keramain, lembaga perbankan 

tersebut akan mudah di amati oleh masyarakat secara umum. Masyarakat Dilem 

sendiri juga kurang tertarik untuk melakukan pinjam meminjam melalui 

perbankan, selain kesadaran atas kondisi perekonomiannya, masyarakat takut 

tidak dapat melunasinya.
130

  

Minimnya kondisi keuangan masyarakat membuat sebagian besar terjerat 

hutang terhadap beberapa rentenir. Hal ini juga didasari faktor pekerjaan 

masyarakat Desa Dilem yang mayoritas bekerja sebagai pekebun di perhutani 

ataupun buruh tani yang mendapatkan upah hanya untuk makan sehari-hari. Akses 

hutang piutangpun juga sangat sulit dilakukan terhadap sesama masyarakat Desa 

Dilem. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui kondisi keuangan 

sesama warga, untuk sekedar hutang maupun memberikan pinjaman masyarakat 

akan berpikir 2 kali. Masalah keuangan menjadi sebuah hal yang sangat sensitif 

bagi kehidupan bermasyarakat di desa, terutama bagi masyarakat desa yang 

berkategori prasejahtera atau menengah ke bawah. 
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e. Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa 

Desa Dilem bukanlah desa yang sulit untuk berkembang. Dari tahun ke 

tahun Desa Dilem berbenah disemua aspek pembangunan. Meskipun pada 

dasarnya sampai saat ini Desa Dilem memfokuskan pada aspek pembangunan 

infrastruktur, akan tetapi Desa Dilem juga tidak mengkesampingkan aspek 

pembangunan lainnya, salah satunya pembangunan ekonomi. Desa Dilem sendiri 

juga mempunyai lembaga ekonomi yang menanungi masyarakat, seperti halnya 

koperasi.  

Koperasi yang ada di Desa Dilem bernama Koperasi Wanita (Kopwan), 

sebenarnya dahulu banyak koperasi yang dibentuk di Desa akan tetapi saat ini 

sudah tidak berjalan/macet karena tidak ada perkembangannya. Contohnya seperti 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), Koperasi simpan pinjam 

desa, dan lain sebagainya. Desa Dilem memang tidak mempunyai KUD (Koperasi 

Unit Desa) karena kelompok-kelompok tani yang telah dibangun tidak dapat 

berkembang. Dalam hal ini, Koperasi Wanita (Kopwan) yang ada di Desa Dilem 

langsung berada pada pengawasan dari Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto, 

meskipun tetap di ketahui oleh Pemerintah Desa Dilem akan tetapi semua urusan 

berada pada Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto.
131

Adanya koperasi wanita ini 

sebenarnya juga menguntungkan bagi masyarakat Desa Dilem, karena dengan 
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adanya kopwan ini bisa melakukan pinjaman. Anggota dari kopwan ini sebagian 

besar merupakan kader PKK Desa Dilem.
132

 

Selain tersedianya koperasi, salah satu indikator lain dari variabel lembaga 

ekonomi yaitu terdapat kedai makanan, restoran, hotel, atau penginapan. Seperti 

yang peneliti katakan diatas bahwa kondisi mayarakat desa yang jauh dari kata 

sejahtera membuat sebagian besar memilih memanfaatkan apa yang ada di 

sekitarnya, salah satunya yaitu terkait makanan. Ciri khas masyarakat desa yaitu 

memanfaatkan sumber makanan yang berada di sekelilingnya. Jika ingin 

menggunakan lauk ikan, bisa memancing di sungai dekat desa, jika ingin sayur 

mayur bisa mengambil di perkebunan dekat desa.
133

Semua hal yang sekiranya 

dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya di manfaatkan semaksimal 

mungkin. Kehidupan masyarakat yang seperti itu berbanding lurus dengan tidak 

adanya warung makan apapun yang ada di desa ataupun sekitar Desa Dilem.
134

 

Seandainya ada masyarakat yang mendirikan kedai/warung makan juga tidak akan 

berkembang usahanya. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Dilem lebih memilih 

menghemat uang mereka untuk kebutuhan lain daripada digunakan untuk makan 

di warung.
135

  

Sebenarnya ada potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

dengan cara memanfaatkan keasrian desa di daerah pegunungan. Daya tarik 

wisatawan kota akan lebih banyak karena Desa Dilem dan sekitarnya masih sejuk 
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dan asri serta jauh dari polusi udara. Akan tetapi keterbatasan lahan yang dimiliki 

Desa Dilem juga akan menghambat potensi ini, dan kemungkinan seandainya di 

bangun restoran/penginapan yang akan mendapat untung adalah desa Sebelah 

karena masih mempunyai lahan yang luas untuk pembangunan tersebut. Maka 

dari itu, Lembaga ekonomi yang ada di Desa Dilem ini tidak sebanyak dan 

selengkap yang ada di desa lain. Desa Dilem sampai saat ini hanya ada koperasi 

wanita yang masih berjalan sedangkan untuk usaha warung makan di Desa Dilem 

sama sekali tidak ada karena berpotensi adanya kerugian jika mendirikan usaha 

warung makan di Desa Dilem. Maka dari itu, sampai sekarang tidak ada usaha 

warung makan yang berdiri di Desa Dilem. 

f. Keterbukaan Wilayah di Desa Dilem 

Terakhir variabel yang berhubungan dengan keberlanjutan ekonomi yaitu 

terkait keterbukaan wilayah. Dalam hal ini ada beberapa indikator, yaitu adanya 

moda transportasi umum, jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, Serta 

kualitas jalan desa. Untuk moda transportasi umum, tidak ada trayek angkutan 

desa apapun yang bisa sampai Desa Dilem atau desa sebelah. Jarak terdekat ke 

jalan raya yang dapat dilalui oleh angkutan desa/sejenisnya yaitu kurang lebih 5 

km dari desa. Artinya, untuk berpergian kemana-mana masyarakat tidak dapat 

menggunakan transportasi umum, karena tidak dapat menjangkau desa. Pada 

dasarnya masyarakat menginginkan adanya fasilitas transportasi umum dari dan 

menuju ke desa, baik berupa angkutan desa ataupun ojek kendaraan bermotor.
136

 

Akan tetapi karena kondisi masyarakat desa yang berperekonomian rendah 
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membuat masyarakat saat ini tidak terlalu peduli dengan ada atau tidak adanya 

transportasi umum dari dan menuju ke Desa Dilem. 

Akses ke Desa Dilem saat ini sudah tidak separah dahulu kala. Untuk 

menuju ke Desa Dilem bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun lebih. 

Akan tetapi perlu ketrampilan khusus bagi pengendara yang menggunakan 

kendaraan roda 4 atau lebih. Di tahun 2015 kemarin, ada beberapa kecelakaan 

yang berada di jalanan kecil Desa Dilem. Jalan yang hanya cukup dilalui oleh 1 

mobil (tidak bisa simpangan) telah menyebabkan 2 truk dan 1 pick up mengalami 

kecelakaan karena tidak kuat menanjak di jalanan Desa Dilem.
137

 Jalan desa yang 

menanjak ini sangat berpotensi mengakibatkan kecelakaan, ketika musim hujan 

jalanan ini seperti sungai.  

Selokan/drainase yang ada di sepanjang jalan tidak dapat menampung air 

hujan karena debit air yang besar. Jalan terluas di Desa Dilem hanya berukuran 

4m dengan kualitas jalan sudah aspal. Maka dari itu, dalam variabel keterbukaan 

wilayah ini, ada beberapa indikator yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi, 

salah satunya terkait moda transportasi umum. Seharusnya moda transportasi 

umum minimal angkutan desa dapat menjangkau hingga desa-desa yang letaknya 

jauh dari pusat keramaian/kecamatan agar masyarakat yang berada di desa seperti 

masyarakat Desa Dilem dapat juga dengan mudah mengenal dunia luar. Dibawah 

ini adalah keadaan jalan menuju Desa Dilem: 

                                                           
137

 Observasi Peneliti Di Desa Dilem, 2015 



115 
 

 
 

Gambar 5.8. Jalan menuju Desa Dilem (Foto 1 Dari Desa Kalikatir), 

(Foto 2 Dari Desa Dilem), 

1 2 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti,2016. 

 

Keterbukaan wilayah ini berkaitan dengan pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antaran lain sesuai dengan 

RPJM Desa Dilem, dimana yang berkaitan dengan infrastruktur dan lingkungan 

desa yaitu: Jalan pemukiman, Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, 

lingkungan permukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai 

kondisi desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Dilem beserta masyarakat mulai 

meningkatkan sarana jalan desa, dengan melakukan pembangunan jalan baik 

berupa jalan aspal maupun makadam yang dapat dilalui oleh masyarakat. 

Beberapa jalan yang ada di Desa Dilem masih sempit dan apabila hujan turun 

airnya meluber ke jalan yang dapat berpotensi merusak jalan desa.
138
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Rencana Kerja Pembangunan Desa Dilem tahun 2016 menjelaskan ada 

beberapa masalah dalam pembangunan desa yang berhubungan dengan 

keberlanjutan ekonomi, antara lain:
139

 

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan dan 

pemanfaatan kegiatan ekonomi yang berbasis industri lokal. 

2. Masih minimnya pengolahan Sumber Daya Alam yang dapat membuka 

usaha kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Pola usaha yang dijalankan masyarakat masih bersifat tradisional dan 

belum memahami manajemen usaha secara professional 

4. Belum ada usaha skala kelompok (BUMDesa) sebagai sentral usaha 

bersama masyarakat 

5. Masih kurangnya pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat 

tentang tata cara pembentukan dan pengembangan BUMDesa. 

 

Beberapa masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi seperti 

yang ada diatas berhubungan erat dengan keterkaitan antara SDMdan SDA yang 

ada di Desa Dilem. Masyarakat Desa Dilem pada dasarnya sangat antusias sekali 

jika diadakan pelatihan terhadap potensi yang ada di desa, akan tetapi karena 

keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya pendidikan mayoritas 

masyarakat desa mengharuskan untuk adanya monitoring dan evaluasi secara 

bertahap. Maka dari itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

Dilem diperlukan suatu usaha yang nyata dan berkelanjutan dari SKPD terkait, 

Pemerintah Desa Dilem, dan masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh cara untuk 

meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan sebenarnya sudah pernah 

dilakukan, seperti halnya ketika budidaya tanaman toga, budidaya ikan lele, dan 

lain sebagainya, akan tetapi tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Dinas 

terkait atau pihak yang ahli dibidangnya secara berkelanjutan membuat  
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pemberdayaan seperti ini tidak dapat berjalan lancar, bahkan mengarah pada 

kegagalan.  

Contoh diatas mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian, 

dengan ekspetasi akan berhasil dan lancar dalam prosesnya. Hasil dari budidaya 

tersebutlah yang bertujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan 

tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu, masyarakat hanya fokus pada hasil tanpa 

memperbaiki mutu dan kualitas budidaya yang dilakukan. Alhasil setelah 

memetik hasil pertama, masyarakat seakan tergiur dengan ueforia sesaat dan tidak 

membuat modal untuk ke depannya.  

Budidaya lele menjadi salah satu contohnya, beberapa warga yang sedikit 

sukses dalam budidaya lele setelah memetik hasil pertama langsung berhenti dan 

tidak berkelanjutan dalam membudidayakannya. Alasan utama yang diucapkan 

oleh masyarakat yaitu mahalnya harga pakan lele, selain itu masyarakat tidak 

cukup serius dalam membudidayakan lele karena tidak tekun dan perlu perawatan 

khusus. Harapannya perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar, 

pemberdayaan ditingkatkan, dan masyarakat selalu di monitoring secara 

berkelanjutan. Dibawah ini adalah keadaan kolam tempat budidaya lele saat ini: 
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Gambar 5.9: Keadaan Kolam budidaya lele saat ini 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 

Pembangunan desa yang berkaitan dengan Dimensi Ekonomi khususnya 

yang sesuai dengan UU Desa Pasal 80 ayat 4 (c) yaitu terkait dengan 

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif belum sepenuhnya 

terealisasi atau bahkan tidak berjalan dengan baik. Dimana sektor pertanian yang 

dimaksud tidak hanya berkaitan dengan tanaman pangan. Menurut BPS dalam 

Sensus Pertaniannya, ada 8 subsektor yang masuk kedalam sektor pertanian, yaitu 

sub sektor tanaman pangan, sub sektor hotikultura, sub sektor perkebunan, sub 

sektor peternakan, sub sektor budidaya ikan, sub sektor penangkapan ikan, sub 

sektor kehutanan, dan sub sektor jasa pertanian.
140

  

Desa Dilem belum dapat meningkatkan pengembangan ekonomi pertaian 

berskala produktif seperti amanat Undang-Undang Desa. Hal ini dikarenakan dari 

berbagai sub sektor yang berkaitan dengan sesnsus pertanian dari Badan Pusat 

Statistik, di Desa Dilem hanya beberapa sub sektor yang di implementasikan oleh 
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masyarakat, salah satunya budidaya ikan. Tidak berkembangnya budidaya ikan 

lele di Desa Dilem yang disebabkan karena pengembangan ekonomi yang 

diharapkan tidak dapat produktif, karena masyarakat merasa mengalami kerugian 

dengan harga pakan ikan dan bibit ikan yang mahal. Selain itu, karena masyarakat 

tidak mempunyai lahan pertanian berupa sawah yang berakibat dengan 

terbengkalainya traktor bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Traktor 

tersebut hanya menjadi barang figuran di kantor Balai Desa Dilem.
141

 Hal ini tidak 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa bahwa dalam pasal 80 ayat 4 (d) 

menyatakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi. Masyarakat Desa Dilem tidak dapat memanfaatkan teknologi 

berupa traktor untuk membajak sawah karena ketidak mampuan mereka dalam 

memiliki sawah serta ketidakmampuan masyarakat dalam mengoperasikan traktor 

tersebut. 

5.1.3. Keberlanjutan Ekologi/Lingkungan 

Hamparan pepohonan terlihat indah di kejauhan, tampak disekilingnya 

terlihat pegunungan yang tak kalah menawan. Sebelum masuk Desa Dilem, 

disepanjang jalan kanan dan kiri terdapat sawah milik desa tetangga, Desa Dilem 

memang terletak di sebuah lereng pegunungan Anjasmara, desa ini termasuk ke 

dalam kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura ) R. Soeryo, tidak mengherankan 

apabila disekeliling desa terdapat pepohonan yang menjulang tinggi ke langit. 

Desa Dilem sangat sejuk ketika pagi hari, sungai yang mengalir di dekat desa 

masih sangat bersih dan terkadang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sarana 
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mandi cuci kakus (MCK). Keterkaitan dengan keberlanjutan ekologi  variabel 

dalam IDM  yaitu kualitas lingkungan, dan potensi/rawan bencana alam. Dibawah 

ini adalah beberapa contoh pohon yang akan di tanam di sekitar desa guna 

menunjang keberlangsungan ekologi. 

Gambar 5.10: Bibit 1. Pohon Durian, 2 Pohon Sengon 

  

 

H 

 

Dfs 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 

a. Kualitas Lingkungan di Desa Dilem 

Kondisi desa yang jauh dari hiruk pikuk kendaraan dan kemacetan sangat 

meminimalisir pencemaran udara. Keasrian dan kesejukan desa sangat terasa, 

tidak adanya pabrik dan tempat produksi yang berhubungan dengan bahan 

kimiawi juga meminimalisir adanya pencemaran air yang ada di Desa Dilem. Air 

yang mengalir ke Desa Dilem bersumber langsung dari asalnya yang berada di 

dalam kawasan Tahura R. Soeryo.  Suatu lingkungan hidup dapat terganggu oleh 
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kerusakan atau perusakan.
142

 Lingkungan memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia di Bumi ini, kerusakan dan perusakan lingkungan bukanlah 

hal yang patut untuk dibenarkan. Perusakan dan keruskan lingkungan karena ada 

2 macam, jika perusakan lingkungan bisanya terjadi karena faktor Sumber Daya 

Manusianya. Perusakan ini dilakukan atas dasar untuk bertahan hidup, salah satu 

contohnya yaitu melakukan ilegal logging maupun membuka lahan untuk lahan 

pertanian. Sedangkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor-faktor 

alam seperti petir, angin kencang musim kemarau yang panjang, banjir, erosi, 

gempa bumi, meletusnya gunung yang semuanya disebut bencana alam.
143

 

Ada beberapa jenis pencemaran/polusi yang berasal karena ulah dari 

manusia, yaitu 

Pencemaran oleh suara, pencemaran ini dapat terjadi karena kebisingan 

dari mesin pabrik, kendaraan bermotor, gaduhnya orang berhuru-hara, karena 

penggunaan pengeras suara yang tidak terkendali, suara bisik-bisikpun dapat juga 

mengganggu konsentrasi belajar, rapat-rapat dan seminar.
144

 Pencemaran suara ini 

tidak hanya terjadi karena ulah mesin, melainkan ulah manusia juga. Dalam hal 

ini, pencemaran suara yang terjadi di Desa Dilem diakibatkan dari suara knalpot 

motor yang digunakan untuk ke hutan. Beberapa masyarakat menggunakan motor 

dengan mesin 2 tak yang berpotensi menimbulkan suara keras ketika gas ditarik. 

Letak desa yang berada di kawasan pegunungan semakin memperjelas suara 

mesin motor tersebut karena menimbulkan gema yang dapat didengar oleh seluruh 

masyarakat Desa Dilem. Pencegahan pencemaran suara ini dapat dilakukan 
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dengan cara memberi peringatan melalui tulisan-tulisan atau kesadaran dari 

manusia itu sendiri untuk tidak menjadi sumber pencemaran. 

Pencemaran udara, dalam hal ini pencemaran udara dapat terjadi karena 

asap kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan pembakaran sampah, gas dari limbah 

rumah tangga, debu dari jalan yang belum diaspal, dan debu dari halaman rumah 

atau tanah yang kering.
145

 Di Desa Dilem sendiri tidak ada pabrik, akan tetapi 

pencemaran udara yang berpotensi disini yaitu asap kendaraan dan pembakaran 

sampah. Kedua contoh pencemaran udara ini memang dapat terjadi di Desa 

Dilem, asap kendaraan ini dapat terjadi karena beberapa masyarakat 

menggunakan kendaraan sepeda motor 2 tak, sedangkan pembakaran sampah 

hampir selalu terjadi di Desa Dilem karena untuk membakar timbunan sampah 

dedaunan dan sampah rumah tangga yang sudah menumpuk di sekitar rumah. 

Meskipun pada dasarnya pencemaran udara ini tidak mempunyai pengaruh yang 

besar bagi kehidupan masyarakat Desa Dilem karena pencemaran tersebut telah 

terkalahkan dengan udara yang masih sangat segar dari pepohonan sekeliling 

Desa Dilem. Akan tetapi masyarakat harus mulai berbenah untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan sekitar Desa Dilem dengan meminimalisir pembakaran 

sampah.   

Dalam hal ini, selain asap kendaraan bermotor dan pembakaran sampah, 

pencemaran udara sebenaranya juga dapat berasal dari kehidupan sekeliling 

masyarakat sendiri, salah satunya bau yang dihasilkan dari kotoran ternak. 

Masyarakat yang mempunyai hewan ternak sendiri seperti sapi mendirikan 
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kandang di belakang rumah dan samping rumah. Sedangkan sapi yang milik 

kelompok berada dalam satu lokasi yang letaknya di dekat rumah Pak Bayan dan 

sudah berada pada tempat yang strategis karena tidak mengganggu baik karena 

bau kotoran maupun lainnya. Kotoran sapi yang ada di masyarakat di buang di 

lahan yang berada agak jauh dari kandang mereka, tanpa ada pemanfaatan lebih 

lanjut.
146

 Meskipun bau kotoran ini cukup menyengat disaat musim hujan, 

masyarakat tidak merasa terganggu karena kualitas alam Desa Dilem masih sangat 

terjaga.  

Hewan ternak seperti sapi yang ada di Desa Dilem memang sebagian ada 

yang dijadikan 1 dalam kelompok (milik kelompok desa), dan yang milik 

individual atau titipan untuk merawatnya terletak di dekat rumah. Hal ini 

dikarenakan selain agar lebih mudah dalam pemberian makan serta agar tetap 

dalam lingkungan aman. Kotoran sapi yang menumpuk sebenarnya dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai hal, salah satunya yaitu sebagai pengganti bahan 

bakar (biogas). Akan tetapi tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan terkait 

pemanfaatan kotoran hewan di Desa Dilem menyebabkan tidak ada penanganan 

lebih lanjut. Menumpuknya kotoran sapi di kawasan sekitar rumah juga 

berpotensi menimbulkan sarang penyakit, akan tetapi hal tersebut juga diabaikan 

oleh masyarakat. 
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Pencemaran air disini maksudnya air bersih merupakan prasayarat bagi 

kesehatan.
147

 Manfaat air bersih ini sangat besar bagi keberlagsungan hidup 

makhluk hidup, air bersih menjadi sumber kehidupan yang tidak boleh habis, 

karena makhluk hidup bergantung pada ketersediaan air bersih. Air mempunyai 

fungsi dan kegunaan yang tiada duanya bagi masyarakat, kegiatan rumah tangga 

seperti memasak dan mencuci juga menggunakan air. Air ini dapat berasal dari 

tanah, sungai, maupun tetesan dari hujan. Dikota-kota besar terdapat perusahaan 

air minum yang fungsinya untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi penduduk. 

Di Desa Dilem sendiri, sumber air bersih sangat melimpah, masyarakat saat ini 

harus dapat memanfaatkan air dengan bijak. Air yang berasal dari tanah dapat 

tercemar karena limbah dari rumah tangga yang berasal dari masyarakat sendiri.   

Sungai yang mengalir di Desa Dilem masih alami dan tidak terkontaminasi 

oleh limbah pabrik, meskipun limbah manusia masih membayangi sungai ini akan 

tetapi masyarakat tidak merasa terganggu karena limbah yang berasal dari kotoran 

manusia ini hanyut dibawa oleh aliran air sungai. Selain digunakan untuk buang 

hajat, sungai ini juga digunakan untuk mandi dan cuci oleh masyarakat Desa 

Dilem meskipun tidak sepenuhnya masyarakat yang melakukan aktivitas seperti 

ini. Air menjadi sumber kehidupan yang paling utama, tanpa air makhluk hidup 

tidak dapat hidup. Masyarakat Desa Dilem sendiri harus dapat menjaga sumber air 

yang ada di sekitar Desa Dilem. Manfaat dan kegunaan air yang sangat besar bagi 

kehidupan makhluk hidup harus dijaga. Dibawah ini adalah keadaan sungai 

sekitar Desa Dilem 
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Gambar 5.11. Kondisi Sungai di sekitar Desa Dilem 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016. 

Pencemaran tanah, pembangunan rumah atau gedung yang belum 

diperlengkapi dengan sistem pembuangan limbah, pembuangan sisa-sisa 

bongkaran bangunan, sampah dan limbah disembarang tempat, tersumbatnya 

saluran got, dan saluran pembuangan limbah merupakan pencemaran tanah.
148

 Di 

Desa Dilem sendiri contoh-contoh pencemaran lingkungan yang paling umum 

yaitu sampah dan limbah yang ada di sembarang tempat. Hal ini dikarenakan 

masyarakat belum mempunyai tempat pembuangan akhir sendiri, dan masih 

melakukan penimbunan samopah di sekitar rumah. Untuk contoh lain seperti 

tersumbatnya saluran got sendiri di Desa Dilem tidak terjadi, karena saluran got 

yang ada mengalir ketika ada hujan (digunakan sebagai aliran air hujan). 

Masih alaminya kualitas lingkungan yang ada di Desa Dilem sudah 

sepatutnya untuk selalu dijaga dan dilestarikan, tidak melakukan ilegal logging 

dan membuang sampah pada tempatnya merupakan hal kecil yang harus 
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ditanamkan pada pribadi masyarakat. Hal ini bertujuan agar kelak generasi 

penerus masih dapat memanfaatkan dan menikmati potensi serta keindahan alam 

yang berasal dari kawasan hutan di sekitar Desa Dilem.  

b. Potensi/Rawan Bencana Alam di Desa Dilem 

Desa Dilem yang letak geografisnya berada di kemiringan lereng gunung 

sangat berpotensi mengalami bencana alam, salah satunya adalah tanah longsor. 

Meskipun sangat berpotensi mengalami bencana alam tanah longsor, Desa Dilem 

sampai saat ini tidak pernah mengalami musibah yang mengkhawatirkan 

masyarakat. Longsor yang terjadi pada bulan Oktober 2016 kemarin hanya 

terletak di depan SDN Dilem. Hal ini dikarenakan tekstur tanah yang ada di Desa 

Dilem merupakan tanah yang tidak mudah bergerak, selain itu longsoran yang 

terjadi di depan SDN Dilem dahulunya juga pernh longsor tepat di daerah 

tersebut. Artinya dalam hal ini, plengsengan dalam penahan tembok dan tanah 

kurang kuat.  

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Pemerintah Desa Dilem bersama 

masyarakat dan dibantu BPBD Tahura R. Soeryo melakukan kerja bakti gotong 

royong memperbaiki plengsengan yang ambrol terkena longsor.
149

Kegiatan 

gotong royong dan kerja bakti ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah desa 

dan perhutani untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar desa terjaga dan aman 

dari bahaya bencana alam. Plengsengan yang terletak tepat di depan ruang kelas 

SDN Dilem ini sudah dipagari sebelumnya setelah diketahui mengalami longsor, 
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karena berpotensi membahayakan murid-murid SDN Dilem. Acara kerja bakti 

bersama ini diikuti sekitar 60 Orang gabungan dari BPBD, dan masyarakat Desa 

Dilem.  

Bencana alam yang berpotensi melanda Desa Dilem selain tanah longsor 

yaitu kebakaran hutan. Potensi bencana alam ini bisa sewaktu-waktu terjadi 

karena Desa Dilem berada di tengah kawasan hutan. Meskipun sangat berpotensi 

terkena kebakaran hutan, akan tetapi sampai saat ini kebakaran hutan yang sering 

terjadi ketika musim kemarau tidak pernah sampai ke rumah warga Desa Dilem. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Tahura R. 

Soeryo ini, salah satunya karena dibakar oleh masyarakat sendiri untuk membuka 

lahan.
150

 Hal ini diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Sumali, bahwa:
151

  

“90% kebakaran hutan yang terjadi sebenarnya karena ulah masyarakat 

sendiri, kami (perangkat desa) bersama Perhutani dan Tahura sudah 

mengingatkan dan menjelaskan sanksi-sanksi pembakaran hutan adalah ini 

itu, tetapi pola pikir masyarakat sulit untuk berubah, andaikan bisa 

memerlukan waktu yang lama, ya mau bagaimana lagi, kita sudah 

mengingatkan” 

Masyarakat sudah mengantisipasi sendiri upaya yang dilakukan ketika 

terjadi kebakaran hutan karena faktor alam  maupun faktor manusia, dengan  sigap 

masyarakat saling bergotong royong untuk memadamkan api agar tidak meluas ke 

tempat lain yang dapat berpotensi mengarah ke rumah warga. Dalam hal ini, 

masyarakat secara langsung belum pernah mendapat sosialiasasi  dari Dinas 
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terkait, akan tetapi Perangkat Desa Dilem lah yang pernah mendapatkan 

sosialisasi dari Perhutani, seperti yang diungkapkan oleh Sumali, bahwa:
152

 

“Dinas terkait seperti Perhutani pernah mengundang kita (Perangkat 

Desa Dilem) dalam sosialisasi tanggap bencana, kita (perangkat desa) 

kemudian  mengumumkan ke masyarakat terkait sosialisasi tanggap 

bencana alam”. 

Meskipun sosialisasi bencana alam yang diberikan hanya melalui 

perangkat desa, masyarakat sangat tanggap apabila terjadi kebakaran hutan, hal ini 

tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Dilem, akan tetapi juga dilakukan 

oleh masyarakat Desa Begagan Limo yang terletak di sebelah desa. Keberlanjutan 

ekologi atau lingkungan merupakan salah satu dari 3 unsur yang berkaitan dengan 

IDM. Keberlanjutan Ekologi/ lingkungan sangatlah penting bagi keberlangsungan 

hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.  

Ekologi/lingkungan sudah saling melengkapi dengan kehidupan 

masyarakat, banyak masyarakat terutama yang berada di daerah pegunungan atau 

pelosok mengandalkan alam ekologi atau lingkungan untuk bertahan hidup. Mulai 

dari bahan makanan hingga obat-obatan diperoleh dari kawasan alam yang ada di 

lingkungan sekeliling mereka. Keberlangsungan ekologi/lingkungan saat ini terus 

ditingkatkan, karena dengan adanya global warming serta banyaknya hutan yang 

terkena ilegal logging menjadikan lingkungan disekitar kita lama kelamaan akan 

hancur. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan agar kelak anak 

cucu kita dapat juga menikmati alam yang indah dan bersih selayaknya kita 
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sebagai generasi penerus bangsa menjaga dan kembali merawat lingkungan yang 

telah hancur di rusak orang-orang tidak bertanggung jawab. 

Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Dilem, dimana 

masyarakat sangat aktif melakukan pencegahan bencana alam, masyarakat dengan 

sadar akan langsung berupaya melakukan tanggap darurat bencana alam. Contoh 

nyatanya ketika ada kebakaran hutan, tanpa menunggu peugas dari SKPD terkait 

masyarakat berbondong-bondong melakukan pemadaman dengan alat seadanya 

agar kebakaran hutan tidak meluas. Di Desa Dilem sampai saat ini tidak tersedia 

peralatan penanganan bencana alam, masyarakat hanya mengandalkan alat-alat 

yang berada disekitarnya. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita bersama-

sama menjaga alam ekologi/lingkungan ini agar kelak anak cucu kita dapat juga 

menikmati keindahan dari lingkungan disekitar tempat tinggal kita meskipun 

zaman dari waktu ke waktu semakin maju.  
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BAB VI 

PENUTUP 

Setelah penjabaran yang berkaitan tentang Kabupaten Mojokerto secara 

umum dan Desa Dilem padah khususnya, pada bab akhir ini peneliti berusaha 

menyimpulkan dan menjelaskan beberapa temuan yang ada selama proses 

penelitian berlangsung. Maka dari itu, peneliti membagi ke dalam dua sub bab 

yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Dilem dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kemajuan serta 

suksesnya pembangunan di Desa Dilem.  

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap fokus penelitian 

mengenai pembangunan desa dalam perspektif IDM di Desa Dilem. Maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa: 

 Pertama, dalam dimensi sosial ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi, 

Pada bidang kesehatan, indikator dari pelayanan kesehatan: waktu tempuh <30 

menit telah terpenuhi karena adanya ponkesdes, untuk ketersediaan sarana 

kesehatan terpenuhi juga. Selanjutnya indikator dari keberdayaan masyarakat 

untuk kesehatan juga sudah terpenuhi dengan tingkat aktivitas masyarakat Desa 

Dilem yang tinggi dalam posyandu. Sedangkan indikator dari jaminan kesehatan 

belum terpenuhi karena BPJS belum mencangkup seluruh masyarakat, hal ini 

dikarenakan masyarakat enggan mengurus yang sifatnya membayar dan sebagian 

sudah bergantung pada KIS. 

 Pada bidang pendidikan: Akses pendidikan dasar dan menengah telah 

memenuhi indikator dari akses ke SD dan akses ke SMP, untuk akses ke SMU 
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tidak terpenuhi karena aksesnya lebih dari 6 km dari Desa Dilem. Akses 

pendidikan nonformal hanya terpenuhi pada kegiatan PAUD, sedangkatan 

indikator pemberantasan buta aksara dan PKBM tidak terpenuhi karena tidak ada 

relawan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemdes atau SKPD terkait. 

Akses ke pengetahuan tidak terpenuhi karena perpustakaan desa sudah tidak 

berjalan karena tidak ada yang mengelola serta buku yang berasal dari bantuan 

sebelumnya tidak terjaga dengan baik bahkan cenderung hilang. 

 Pada aspek modal sosial: dari indikator  solidaritas sosial sebagian terpenuhi 

dengan baik seperti halnya kebiasaan gotong royong, dan keberadaan ruang 

publik tidak berbayar. Akan tetapi ada beberapa indikator tidak terpenuhi seperti 

halnya fasilitas olahraga dan kelompok kegiatan olahraga. Indikator yang ada 

pada variabel toleransi seperti agama mayoritas masyarakat desa terpenuhi, 

sedangkan indikator warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis dan bahasa 

komunikasi sehari-hari yang berbeda tidak terpenuhi. Selanjutnya indikator yang 

berasal dari rasa aman penduduk, indikator membangun pemeliharaan 

poskampling sudah terpenuhi, untuk indikator lain seperti partisipasi mengadakan 

siskampling, tingkat perkelahian massal di desa, dan penyelesaian perdamaian 

perkelahian massal yang sering terjadi tidak terpenuhi karena tidak ada 

siskampling dan kejadian perkelahian massal di desa. Selanjutnya indikator dari 

kesejahteraan sosial tidak terpenuhi dan tidak ada seperti akses ke SLB, 

penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, psk,dan pengemis), serta 

penduduk yang bunuh diri. 

 Pada aspek permukiman, ada beberapa indikator yang terpenuhi yaitu akses 

air bersih dan air layak minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi 
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komunikasi. Untuk akses sanitasi ada indikator yang tidak terpenuhi yaitu terdapat 

tempat pembuangan sampah, lalu akses informasi dan komunikasi seperti halnya 

akses internet telah terpenuhi tetapi berdampak buruk. Adanya internet membantu 

masyarakat dan pemdes dalam medapatkan informasi secara mudah dan cepat 

akan tetapi berdampak dengan kemungkinan disalah gunakan dengan membuka 

situs-situs yang dilarang seperti halnya pornografi.  

 Kedua, pada dimensi ekonomi ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi 

yaitu: keragaman produksi masyarakat desa tidak terpenuhi karena jenis kegiatan 

ekonomi tidak beragam bahkan cenderung gagal dalam perkembangan dan 

pemasaran. Akses pelayanan perdagangan tidak terpenuhi karena tidak ada pasar 

desa dan warung-warung. Akses distribusi seperti kantor pos atau jasa logistik 

tidak ada di Desa Dilem. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan tidak 

terpenuhi karena masyarakat melakukan pinjam meminjam ke rentenir di luar 

desa, selain itu tidak tersedianya BPR di Desa Dilem menambah akses ke lembaga 

keuangan dan perkreditan tidak terpenuhi. Untuk lembaga ekonomi hanya 

indikator tersedianya koperasi yang terpenuhi, sedangkan untuk usaha kedai 

makanan, restoran, hotel dan penginapan tidak terpenuhi karena di Desa Dilem 

tidak ada bangunan seperti itu. Keterbukaan wilayah tidak terpenuhi karena akses 

desa ke pusat kota cukup jauh 

 Ketiga, pada dimensi ekologi/lingkungan ada beberapa indikator yang tidak 

terpenuhi karena tidak ada kejadian tersebut di Desa Dilem, seperti halnya 

kualitas lingkungan di Desa Dilem terjaga dengan baik, akan tetapi hal ini tidak  

sebanding dengan tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air 

ini biasanya berasal dari kotoran manusia yang buang air besar di sungai serta sisa 
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sampah dari masyarakat yang terbawa ke sungai, pencemaran tanah disini 

maksudnya sisa sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat yang tidak 

dapat terurai, lalu pencemaran udara berasal dari bau kotoran hewan ternak 

masyarakat dan suara bising motor yang di bawa masyarakat ke hutan. Sedangkan 

indikator  potensi/rawan bencana alam seperti halnya kejadian bencana alam 

(kebakaan, tanah longsor, dan banjir) pernah terjadi di Desa Dilem, terutama 

kebakaran hutan. Akan tetapi masyarakat tanggap dalam menangani bencana alam 

ini terbukti dengan adanya upaya dan tindakan langsung secara sadar bersama-

sama menangani bencana kebakaran hutan ini. 

6.2. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, peneliti 

menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

melaksanakan pengembangan pembangunan yang lebih baik lagi dimasa 

mendatang, sehingga kontribusi dari berbagai sector dalam pembangunan desa 

bisa lebih optimal, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya koordinasi yang jelas antara para pelaku/aktor pembangunan 

desa, baik dari pihak Pemerintahan Desa maupun dari pihak Pemerintahan 

Kabupaten. 

2. Mendata masyarakat yang berusia produktif agar dapat terprediksi jumlah 

kelahiran di Desa Dilem dengan tujuan meningkatkan jumlah penduduk 

Desa Dilem agar SDN Dilem dapat terpenuhi dalam penerimaan murid 

baru. 
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3. Memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan lebih 

banyak melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara 

berkelanjutan dan mendapat pengawasan secara terus menerus. 

4. Pemerintah Desa Dilem diharapakan untuk segera membentuk Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar desa dapat lebih berkembang dan 

meningkatkan potensi yang ada. 
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