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Pelaksanaan Pemba.1gunan di daerah pedesaan baik regional 
maupun sektoral semuany~ bermuara bagaimana masyarakat desa dapat 
meningkat kesejahteraannya. Dan salah satu program yang diharap
kan adalah program bantuan kecanatan rawan dari DATI I. Program 
in i d i tujukan pada kecamatar. yang l1asih memi 1 iki desa-desa ter
tinggal (dilu~r program lOT) yaitu dengan nenberi bantuan modal 
pada masyarakac cie3a u.ntuk meugembangkan suatu jenis kegiatan 
yan~ bisa atau aiharapkan nanpu memberikan tanbahan pendapatan 
masyarakat desa. l'ntuk JIleneTltukan program apa yang bisa dikem
bac.gkar. di desa te:-E;tdb.Ji... ~erlcb:'h Uahlll'j dil3.kul~an penclitian 
tentang harapan. hambatan, dan potensi yang dimiliki oleh masyar
akat desa. Dalan penelitian ini hendak mencari jawab terhadap 
tiga pertanyaan pokok yaitu: 
- Bagaimana keadaan dan kesempatan yang dimiliki masyarakat desa 

untuk mampu meningkatkan pendapatan mereka? 
- Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyara

kat desa? 
- Apakah yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat desa 

terhadap faktor-faktor potensial yang bisa dikenbangkan masyar
akat desa? 

Type penelitian ini adalah diskriptif dengan teknik analisa 
data secara kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian 
adalah 30 orang yang dipilih secara purposive. Adapun lokasi 
penelitian adalah desa Munggugebang dan Kedungrukem Kecamatan 
Benj eng. 

Dari hasil penelitian menunjukkan. Hasyarakat desa Hungguge
bang memilih peluang yang bisa dikembangkan di desa mereka adalah 
sektor peternakan dan kerajinan. Khusus masalah kerajinan ini 
didesa Munggugenbang telah cukup berhasil tetapi mereka terbentur 
pada masalah modal dan pemasarannya. Sedang masyarakat desa 
Kedungrukem mereka memilih sektor kerajinan karen a mereka memili
ki ketrampilan dan pengetahuan yang cukup diselktor ini disamping 
mereka juga sudah merintis jalan pemasarannya. 
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Banyak program yang dibuat pemerintah dalam melaksanakan tugas 
pembangunan namun kalau kita cennati nampak perhatian 
pemerintah lebih pada daerah pedesaan. Mengapa di pedesaan, 
karena memang penduduk Indonesia yang masih miskin dan 

tertinggal sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Dan mereka masih 
tertinggal jauh dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di perkotaan. 
Maka sudah sewajarnyalah Kalau kemudian orientasi pembangunan 
nasional lebih dititii< lJeratkan pada pambangunan di pedesaan. Untuk itu 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan mempunyai 
nilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasionai. Namun 
kenyataannya, seringkaU pelaksanaan pembangunan di pedesaan berjalan 
tersendal-sendat dan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. 
Akibatnya. antara des"" yang satu denga!' desa yang lain mengalami 
perbedaan perkembangan yang menyolok. Acla desa yang begitu kaya dan 
surplus hasil buminya "emun ad!' pula desa yar>9 begitu memprihatinkan. 
Meiihat hal ini sudah barang lentu pemerintah tidal< hanya berpangku 
langan. Namun segala upaya dan cara dipakai untuk mengatasi persealan 
in!. Berbagai program dikembangkan agar bagaimana potensi-potensi yang 
ada di desa bisa didayagunakan unluk meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Lihat saja misalnya Inpres Bangdes, KURK, Program 
Pengembangan Kecamatan Rawan, dan yang lerbaru Inpres Della 
Tertinggai. 

Dalam konteks bantuan Kecamatan Rawan inilah penelitian ini dibuat. 
Penelitian ini, mencoba mendeskripsikan keadaan real masyarakat desa, 
permasalahan yang ditladapi, dan harapan serta keinginan macam apa 
saja yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun lokasi penelitian 
dilakukan di desa Munggugebang dan Kedungrukem Kecamatan 
Benjeng Kabupaten Gresik. 

Dengan selesainya penelitian ini sudah barang tenlu merupakan wujud 
kerja sama yang baik antara pihak Universitas Airlangga dengan 
Pemerintah Daerah Tingkat 11 Grasik dan atas dukungan dan bantuan dan 
beberapa pihak. Unluk itu perkenankanlah kami tim peneliti mengucapkan 
terima kasih kepada: 

Rektor Universitas Airlangga; 

Bupati KDH TK II Gresik; 

Ketua Bappeda beserta stat Pemda Gresik; 

Kepala Kantor Pembangunan Desa Gresik besrta staf; 

Bapak Soedjono selaku Counterpart; 
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Camat dan slaf Kecamatan Benjeng Gresik; 

Kepala desa, perangkat, dan masyarakat desa Munggugebang; 

Kepala desa, perangkat, dan masyarakat desa Kedungrukem; 

Secta banyak pihak yang tidak dapat kam! sebu!kan satu 

persatu. 


Akh;mya, harapan tim peneliti semoga laparan penel!!;an ini bisa berguna 
sebagai dasar pertimbangan pihak yang berkompe!en untuk pelaksanaan 
bantuan Kecamatan Rawan. 

Surabaya, Me; 1996 

Tim peneliti LPKM Unair 
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