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Salah satu ci~i pendekatan
pelaksanaan
kebijaksanaan
pembangunan dinega~a sedang be~kembang --te~masuk di
Indone
sia-~
adalah lebih menonjolkan pada pendekatan atas kebawah
atau top down. Model pendekatan ini inisiatif
lebih banyak
ditentukan da~i
atas.
Sehingga masya~akat
hanya sekeda~
menikmati saja. Tanpa te~libat banyak dalam p~oses
pembangu
nan atau pa~tisipasi masya~akat sangat kecil sekali. Akibatn
ya, masya~akat hanya sebagai obyek pembangunan bukan sebagai
subyek
pembangunan.
Padahal yang me~asakan untung
~uginya
atau dampak pembangunan adalah masya~akat.
Ka~enanya
tidak
he~an
kalau kemudian
se~ingkali
hasil-hasil
pembangunan
ku~ang te~manfaatkan seca~a optimal dan kelesta~iannya ku~ang
te~jaga.
Ka~ena
masya~akat
me~asa
bahwa pembangunan
itu
pembe~ian bukan da~i hasil kolektif anata~ masya~akat
dengan
peme~intah. Menyada~i inilah kemudian sejak tahun 1981 peme~
intah me~ubah konsep pendekatan atas bawah kekonsep pendeka
tan
pembangunan da~i bawah keatas atau
bottom up
(lihat:
Imendag~i 4/1981)
peme~intah dalam me~umuskan dan
melaksana
kan
p~og~am-p~og~am pembangunan khususnya pembangunan
pede
saan
tidak lagi mengandalkan da~i atas.
Tetapi masya~akat
dilibatkan seca~a langsung dalam p~oses pe~umusan
kebijaksa
naan te~sebut. Dengan pendekatan demikian sudah ba~ang
tentu
ada pengakuan te~hadap potensi dan kemampuan masya~akat desa
untuk tu~ut menentukan apa yang te~baik buat me~eka.
Pe~soa
lannya, sejauh mana me~ekamampu memahami dan bisa me~umuskan
keinginan,
ha~apan, dan kebutuhan se~ta potensi
nyata da~i
dan lingkungan me~eka. Dalam konteks inilah peme~intah
di~i
dae~ah,
dalam melaksanakan program pengembangan kecamatan
rawan yaitu p~og~am bantuan untuk wilayah-wilayah desa
be~
pendapatan
~endah,
te~lebih
dahulu mengadakan
penelitian
--lewat bantuan pe~gu~uan tinggi-- ten tang
potensi-potensi
apakah yang dimiliki oleh masya~akat desa untuk bisa dikem
bangkan sehingga diha~apkan mampu meningkatkan
pendapatan
,me~eka. Hal inilah yang melata~ belakangi mengapa penelitian
ini dilakukan.
Adapun masalah yang hendak dijawab dalam penelitian
ini
adalah pe~masalahan-pe~masalahan apa saja yang dihadapi
oleh
masaya~akat
desa? bagaimana keadaan dan
kesempatan
yang
LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN KECAMATAN RAWAN ...

EKO SUPENO

--,--

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

)
/'

...

""'"

"

end a
•
meningkatk.n P
"
kat desa untuk .mampu d n dih.r.~an O\el~
" "liki oleh masyara
ang diing1nkan a
.
bisa~
a1
~~~~n mereka? dantapah:~:pYfaktOr-faktor potensi
~ng
kat desa er
ra
masya
. desa mereka?
.
d' desa I mal:m
dikembangkan d1
"f Lokasi penelitin d~lakuka~k 1 Dipilihnya
sec:~ra.pur~~~~matan Dukun Kabupatent Gr~~~ ·d.lam tahl..1n
dan Ka11reJo
kedua desa
ere
10kasi ·penelitia~5 k~;~~:sUk dua wilayah
aran 1994/19
. . ,
.'
adal-lh
ang g m bantuan kecamatan rawan. Tipe pene11t1an 1n1,
C
pro:~~ tif dengan bentuk penelitiannya berupa .surve1. Data
d:S
P
n den an c:ara mewawanc:arai dan d1pandu dengan
~~~~~~~~~: resPO~den sebanyak 30. Tehnik analisa data sec:ara
kuantitatif dan k u a l i t a t i f . .
..
.
D i hasil penelitian menunJukkan, kebutuhan f1S1010915
atau p~~mer dari kedua masyarakat desa tersebut relatif sud~~
terpenuhi. Namun masih tergo1ong kurang. Sec:ara geograf1&
kedua desa memiliki karakteristik yang berbeda dimana des.
Kalirejo merupakn wilayah rawan banjir karena berdekatan
dengan sungaiBengawan. Sehingga secara adaptif mereka dalam
pemenuhan kebutuhan pangannya lebih mengandalkan pada pengem
bang an peternakan. Sedangkan desa Imaan memi1iki potens!
dibidang pertanian yang c:ukup baik. Dimana kondisi
Iahan
pertaniannya c:ukup subur. Namun persoalan yang mereka hadapi
berkaitan dengan potensi ekonomi yang dimiliki mereka yaitu
keterbatasan dalam hal permodaIan dan pengetahuan untuk bisa
berkembang dengan baik. Baik dibidang peternakan untuk KaIir
ejo dan pertanian untuk Imaan. Sehingga
hasil-hasil
yang
,
mereka dapatkan kurang maksimal. Untuk itu daIam peneIitian
ini direkomendasikan untuk desa Kalirejo perlu penambahan
jumlah hewan peternakan sedang untuk desa Imaan perlu dikem
bangkan disektor pertanian dan peternakan.
Karena kbutuhan
pakan ternaknya dirasakan c:ukup. Disamping itu perlu diting
katkan penyuluhan-penyuluhan di kedua sektor tersebut.

yang ffi@ndapatkan

LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN KECAMATAN RAWAN ...

EKO SUPENO

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PElfGANTAR

Pemerintah

lewat

program-program

sekali terlihat memberi

derivatifnya

perhatian yang

pedesaan. Mengapa di pedesaan, karena

jelas

lebih pada daerah

memang penduduk Indo

nesia yang masih miskin dan tertinggal sebagian besar tinggal
di daerah pedesaan. Dan mereka masih tertinggal ja+h dengan
saudara-saudara mereka yang tinggal di perkotaan. Maka sudah
sewajarnyalah kalau kemud!an orientasi pembangunan nasional
lebih dititik beratkan pada pembangunan di pedesaan. Untuk
itu keberhasilan pelaksanaan
mempunyai

nilai

strategis

pembangunan di daerah pedesaan
dalam

keberhasilan

pembangunan

nasional. Namun kenyataannya, seringkali pelaksanaan pemban
gunan di pedesaan berjalan tersendat-sendat dan menunjukkan
hasil yang kurang menggembirakan. Akibatnya, antara desa yang
satu dengan desa yang lain mengalami perbedaan perkembangan
'0

yang menyolok. Ada desa yang begitu kaya dan surplus hasil
buminya

namun

ada

pula

desa

yang

begi tu

memprihatinkan.

Melihat hal ini sudah barang tentu pemerintah tidak hanya
berpangku tangan. Namun segala upaya dan cara dipakai untuk
mengatasi persoalan ini.

Berbagai program dikembangkan agar

bagaimana potensi-potensi yang ada di desa bisa didayagunakan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lihat saja misaln
ya,

Inpres Bangdes I

KURK,

Program Pengembangan

Kecamatan

Rawan, dan yang terbaru Inpres Oesa Tertinggal.
Oalam konteks bantuan Kecamatan Rawan inilah penelitian
ini dibuat.
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real ma,syarakat desa, permasa1ahan yang dihadapi, dan harapan
serta keinginan macam apa saja yang disampaikan oleh masyara
kat.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di desa Imaan dan

Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
Dengan selesainya penelitian

ini

sudah barang tentu

merupakan wujud kerjasama yang baik antara pihak Universitas
Airlangga dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik dan atas
dukungan

dan

bantuan

dari

beberapa

pihak.

Uqtuk

itu

!

perkenankanlah kami team peneliti mengucapkan terima kasih
kepada:
- Rektor Universitas Air1angga;
- Bupati KDH TK II Gresik;
- Ketua Bappeda beserta staf Pemda Gresiki
- Kepala Kantor Pembangunan Desa Gresik beserta staf;
- Bapak Soedjono selaku counterpart;
- Camat dan staf Kecamatan Dukun

Gresik;

- Kepala desa, perangkat, dan masyarakat desa Imaan;
- Kepala desa, perangkat dan masyarakat dess Kalirejo;
-

serta banyak pihak yang tidak bisa kami

sebutkan satu

persatu.
Akhirnya,

harapan

team

semoga

peneliti

penelitian ini bisa berguna sebagai dasar

laporan

pertimbangan pihak

yang berkompeten untuk pelaksanaan bantuan. Kecamatan Rawan.

Surabaya,

April 1995

Team Peneliti LPKM UNair
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