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'l'ujuan pembangunan nasional Indonesia ada l.a h pembang
una n manusia Indonesia seutuhnya, artinya pamba ngunan men tal spi
ritual maupun fisik untuk menuju masyar-aka t adil dar. makmur cc
jah tera lahir dan ba thin berdasarkan a tas Pancasila dan UUD'I+5 
seeara murni dan konsekuen. 

Per-gur uan tinggi sebagai lembaga ilmiah memiliki 'I'r L Dar
rna Perguruan Tinggi yaitu Penrlid1kan, penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat. Pel'guruan tinggi harus merupakan bagian int~ral da
ri usaha-usaha pembangunan baik nasional maupun regional, juga 
sebagai penghubung an t ar-a dunia ilmu pengetahuan, tehnologi dan 
kebutuhan masyarakat. 

Desa Pangkah 'Netan mer upakan saLah sa t u ribuan d e sa d i In
donesia yang memerlukan sentuhan tangan ahli untuk m'Jnirmkatkan 
pembangunan desa disegala bidang, yang seeara kebetulan merupa
kan desa tempat mahasiswa Unair bel' kuliah kerja nyata. Desa ini 
rnerupakan salah sa tu profil desa tepi pantai yang macycraka t nya 
mas i.h hiclup s esar-a tradisional dan kehidupannya be r-s uasena agamis. 
Kondisi sosial ekonomi, adat istiadat berlandaskan aGama Islam, 
pola kehidupan yang masih tradisional dan sentuhan alar,] pembang
unan maoih balum banyak menyentuh d esa . Hal ini mena r i.k untuk 
dilakukan survei sampai se jauh mana keurri.kan keh i d u rv.nnya , 

Penelitian berupa survei dilakukan dengan tujuan untuk men
da pa tkan informasi dan da tel t ant.ang aspek manus i.anny a , pn'l.a ke
hidupan, sar-ana nan prasarana ynnrr ada maupun Gegul.' seGued,nnya 
y'3.ng mor-upaka n sumber daya ala yane; sekiranya dapat di]{cIDang]wn 
demi untuk perkembangan dan kemakmur3.n warga desa. 
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Dalam survei yang di.Lakukan didesa Pa nglcah Vlebn in1 
data yan~ diperoleh dari perangkat desa, monografi nasa se;
tapertanyaan diajukan melalui tanya jawab beberap8 wnr""a de
sa. Selain itu pangama tan lapangan seeara acak un tuk s~l~edar 
membuktikan keadaan yang sebenarnya. 

Hasil yang didapatmenunjukkan bahwa po l,a keh1dupan I"J8r
ga desa bernafaskan agamis (Islam) baik ta ta per-gaul an sehari 
hari rnaupun ada t budayanya. Fak t nr manusia selaku sumher daya 
manusia (sumber daya alam hayati) masih bersifat tradisional. 
Kondisi sarana maupun prasarana bamk berupa fisik/bangunan, 
lahan yang ada dan sarana lainnya masih belum mendapatkan pe
nganan yang baik dan terkesan tidak terawat dengan balk. KeEi
atan olah raga dan kesenian belum terkoordinir dengan baik dan 
masih terkesan itu-itu saja dan monoton. )tang bersifat konti
nyn dan statis adalah kegiatan keagamnan. Bidan(; kesehatan dan 
pendidikan masih tampak belum mendapatkan perhatian yang seri
us dari warga desa (mayor-Ltas protolan SD/tamat SD). lia L inii 
mengakibatkan kendala bagi program pemerintah dalarn rangka rne
ne;ernbangkan/meningkatkan kesejahteraan warga desa. 

Dari data yang diperoleh dalam sunvei ini, maka dapat 
di tarik suatu kesimpulan bahwa pada dasar-nya warga desa Par)g
kah Wetan masih perlu mendapatlmn motivasi dan inovasi untuk 
mengembangkan desa disegala bidang dengan memanfaatka sumber 
daya alam yang ada,terutama sumber daya alam hayati dan budi 
daya pengembanagan sarana dan lahan yang produktif. 

Hengingat akan latar belakang pendidikan yang. masih ku
rang atas warga desa, maka disarankan agar perangkat desa me
lakakan usaha peningkatan kesejahteraan warga desanya dengan 
jalan membikan penyuluhan yan(; kontinyu pada bidang kesehatan/ 
kebersihan lingkungan, rasa memiliki bersnma sarana dan pra
sarana yane; telah diadakan oleh warga sendiri terutama pera
watan yang baik. Selainitu, lahan yang sekiranya masih pro 
duktif dapat didayae;unakan ae;ar berhasil e;una dengan rnemper
kenalkan tehnologi yang lebih maju. Namun tidak mengenyamping
kan usaha pendanaan Berasal dari SViadaya masyarakat itl1 sen 
diri, dengan tanpa beban yang memberatkan warga desa. 
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