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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja program terkait dampak 

pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) berbasis Bogas dalam peningkatan 

keberdayaan masyarakat pengguna biogas di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon 

Kabupaten Blitar. Program Desa Mandiri Energi merupakan nama program yang 

telah dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sejak 

tahun 2009. Program Desa Mandiri Energi (DME) berbasis biogas merupakan salah 

satu wujud respon pemerintah Desa terhadap berbagai persoalan yang timbul di 

tengah masyarakat terkait penumpukan kotoran sapi yang mengganggu masyarakat. 

Inisiatif pemerintah Desa untuk mengelola kotoran sapi menjadi biogas ternyata 

mampu memecahkan berbagai persoalan yang dikeluhkan sekaligus dapat 

meningkatkan keberdayaan masyarakat penggunaa biogas. keberdayaan tersebut 

dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek ketersediaan energi secara gratis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi penelitian. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive sampling. Sedangkan teknik pemeriksaan 

keabsahan data melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan 

merupakan data yang absah. Hasil temuan data menunjukkan bahwa dampak 

pelaksanaan program Desa Mandiri Energi (DME) berbasis Biogas telah memberikan 

dampak yang relatif besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilihat dari 

terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yang berupa bahan bakar untuk memasak 

sehari-hari, terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk kegiatan pertanian masyarakat, 

adanya peningkatan kualitas pola hubungan dalam keluarga, peningkatangkatan 

kualitas hubungan sosial masyarakat serta peningkatan kualitas kegiatan beribadah 

masyarakat pengguna biogas.  
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