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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian bahkan desa identik 

dengan pertanian dan pertanian adalah desa. Menurut Paul H. Landis, desa merupakan 

suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Karena selama ini 

mayoritas penduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, baik 

berada di Negara yang belum maju maupun yang sudah maju, karena untuk tingkat 

perkembangan masyarakat apapun atau dimanapun desa selalu berfungsi sebagai 

penghasil pangan. Dengan perkataan lain sejauh ini, pertanian selalu masih berada di 

desa, dan oleh karena itu pertanian dan desa masih merupakan dua gejala yang belum 

dapat dipisahkan. Sehingga eksistensi desa sangat erat kaitannya dengan pertanian.

Sebagai masyarakat yang dinamis, desa kini mengalami perubahan sangat 

penting yang sedang terjadi saat ini, yaitu semakin menipisnya perbedaan antara desa 

dan kota. Hal ini disebabkan oleh semakin menyebarnya dan meluasnya transportasi dan 

komunikasi moderen. Asosiasi fisik dan sosial kultural yang dulu menciptakan kondisi bagi 

kuatnya akar tradisionalisme dalam kehidupan masyarakat desa, kini semakin berkurang 

atau hilang. Desa semakin terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar baik dari lingkup 

regional, nasional maupun internasional. Pengaruh-pengaruh ini mencakup berbagai 

aspek, khususnya aspek sosial budaya dan ekonomi. 

Dimensi-dimensi hubungan sosial dan gaya hidup pedesaan mulai berubah dan 

menyesuaiakan diri dengan hubungan dan gaya hidup moderen sesuai kemampun dan 

akses yang dimiliki. Pengaruh aspek ekonomi saat ini sangat kuat. Semakin besarnya 

peran sistem kapitalisme moderen yang ditunjang oleh sains dan teknologi yang menjadi 

inti dari globalisasi, aspek ekonomi telah menjadi kekuatan yang sangat besar 

pengaruhnya dalam proses perubahan yang terjadi di desa-desa. Proses komersialisasi, 

khususnya dalam hal ini komersialisasi pertanian, semakin melembaga di kalangan 

masyarakat desa. Petani yang memiliki lahan pertanian yang luas serta cadangan modal 

yang kuat dapat mengadopsi moderinisasi dan komersialisasi pertanian. Namun petani 

yang hanya memiliki lahan pertanian sempit atau bahkan tidak memilikiya justru 

mengalami kemerosotan hidup. 
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Perubahan-perubahan di atas juga telah menciptakan terjadinya diferensiasi-

diferensiasi dikalangan masyarakat desa. Dengan semakin menyempitnya lahan 

pertanian, semakin merasuknya sistem ekonomi uang, semakin meluasnya jaringan 

trasnportasi serta komunikasi, serta semakin intensifnya kontak dengan luar desa, maka 

telah mengakibatkan terjadinya diferensiasi dalam struktur mata pencaharian masyarakat 

desa. Mereka tidak lagi sangat tergantung kepada pertanian bahkan cenderung 

meninggalkan sektor pertanian. 

Bahan ajar ini mencoba akan mengungkap lebih jauh tentang konsep geografi 

pedesaan, pendekatan dalam geografi pedesaan, sejarah pedesaan Indonesia 

berdasarkan fase pemerintahan, unsur-unsur pedesaan, kependudukan dan tenaga kerja 

di pedesaan, struktur keruangan dan penggunaan lahan pedesaan, pola pemukiman 

pedesaan, interaksi desa-kota dan pengaruhnya terhadap pedesaan, model-model 

pembangunan pedesaan dunia ketiga, modernisasi masyarakat pedesaan dan 

dampaknya sehingga permasalahan desa dapat diketahui setidaknya secara teoritis oleh 

pembaca terlebih dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah di ketahui dalam masalah 

pedesaan untuk mewujudkan masyarakat desa yang lebih baik.

B. Tujuan Perkuliahan
Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiwa diharapkan mampu menganlisis konsep 

geografi pedesaan, pendekatan dalam geografi pedesaan, sejarah pedesaan Indonesia 

berdasarkan fase pemerintahan, unsur-unsur pedesaan, kependudukan dan tenaga kerja 

di pedesaan, struktur keruangan dan penggunaan lahan pedesaan, pola pemukiman 

pedesaan, interaksi desa-kota dan pengaruhnya terhadap pedesaan, model-model 

pembangunan pedesaan dunia ketiga, modernisasi masyarakat pedesaan dan 

dampaknya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup buku ajar geografi pedesaan berbasis kurikulum KKNI ini akan 

membahas mengenai konsep geografi pedesaan; yang terdiri dari pengertian geografi 

pedesaan, sejarah perkembangan geografi pedesaan, keterkaitan dengan ilmu lainnya, 

hubungan antara regional dan geografi, pendekatan dalam geografi pedesaan, sejarah 

pedesaan Indonesia berdasarkan fase pemerintahan; meliputi perkembangan pedesaan 

dan kewenangan pedesaan dari masa ke masa pemerintahan dan perubahan pedesaan 

berdasarkan fase pemerintahan yang berkuasa. Unsur-unsur pedesaan, kependudukan 

dan tenaga kerja di pedesaan, struktur keruangan dan penggunaan lahan pedesaan, pola 

pemukiman pedesaan, interaksi desa-kota dan pengaruhnya terhadap pedesaan, terkait 
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dengan urbanisasi, penyebab munculnya urbanisasi, interaksi dalam artian positif dan 

negatif bagi desa-kota dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut dapat 

teratasi serta model-model pembangunan pedesaan dunia ketiga, modernisasi 

masyarakat pedesaan dan dampaknya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari.

D. Manfaat
Bahan ajar geografi pedesaan berbasis kurikulum KKNI ini diharapkan akan 

membantu mahasiswa dalam memahami teori-teori geografi pedesaan, memahami 

masalah-masalah yang muncul di pedesaan yang mengakar secara akut, serta 

memahami model-model pembangunan pedesaan dunia ketiga. Selain itu bahan ajar ini 

sebagai acuan dalam perkuliahan geografi pedesaan bagi mahasiswa dan diharapkan 

dapat meningkatkan dan mempermudah pemahaman mahasiswa karena buku-buku yang 

terkait geografi pedesaan masih sangat sulit di temukan di pasaran secara umum. 
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BAB II
HAKIKAT, RUANG LINGKUP, DAN SEJARAH

GEOGRAFI PEDESAAN

A. Hakikat Geografi Pedesaan 
Geografi pedesaan menurut George (1963), adalah studi tentang gambaran 

fundamental kehidupan di perdesaan, serta tujuan dan hambatan kegiatan produksi 

pertanian pada wilayah dengan kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang 

beragam. Menurut Clout (1972), Geografi perdesaan adalah studi tentang perubahan-

perubahan sosial, ekonomi, penggunaan lahan dan keruangan terkini yang terjadi di 

wilayah berkepadatan penduduk rendah yang umumnya dikenal dengan wilayah 

pinggiran (country side). Sedangkan menurut Pacione (1984), Geografi perdesaan 

mempelajari mekanisme operasi dan efek dari berbagai proses sosial, ekonomi dan politik 

terhadap wilayah perdesaan.

Gambar 1. Desa identik dengan pertanian

Berdasarkan pengertian di atas, geografi pedesaan memiliki perkembangan 

sebelum tahun 1980-an dan setelah tahun 1980-an. Sebelum tahun 1980-an geografi 

pedesaan identik dengan pertanian, sebagaimana dikemukanan oleh George  dan Clout, 

namun setelah tahun 1980-an pengertian geografi pedesaan mengalami perluasan, tidak 

hanya aspek pertanian yang dilakukan kajian, tetapi unsur politik, proses sosial dan 
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ekonomi yang mempengaruhi perkembangan wilayah pedesaan juga menjadi ruang 

lingkup dan cakupan kajian geografi pedesaan sehingga cakupan dan ruang lingup kajian 

geografi pedesaan mengalai perluasan. Tidak hanya pada sebatas pertanian, seiring 

dengan perkembangan dan perhatian yang serius terhadap pertanian. 

B. Ruang Lingkup Geografi Pedesaan 
Geografi pedesaan dahulu sebelum tahun 1980-an sering disamakan atau identik 

dengan Geografi Pertanian, hal ini dikarenakan pedesaan identik dengan mata 

pencaharian pertanian (agricultur) beserta pola kehidupan penduduknya yang bercorak 

agraris. (?) Namun dewasa ini terdapat pemisahanan antara Geografi Pedesaan dengan 

Geografi Pertanian. 

Geografi Pedesaan kajiannya kepada proses-proses di masyarakat yang 

mempengaruhi struktur keruangan di pedesaan yang meliputi; interaksi antara penduduk 

desa dengan lingkungan alamnya, perekonomian masyarakat desa, penggunaan lahan 

dan perubahan spatial sebagai akibat tekanan penduduk (Clouth’s dalam Gilg, 1985:4). 

Sedangkan Geografi Pertanian mengkaji bagaimana pola-pola pertanian berbeda dari 

satu tempat dengan tempat lainnya sebagai akibat perbedaan faktor fisik, sosial-budaya.

 Ruang lingkup Geografi Pedesaan kini semakin luas bidang kajiannya, kalau pada 

awalnya hanya mengkaji pada permasalahan khas masyarakat pedesaan seperti 

pertanian. Gilg (1985) mengutip pendapat Bowler, dan Clark mengidentifikasi ruang 

lingkup Penelitian Geografi Pedesaan meliputi aspek-aspek sebagai berikut ini:

Tabel 1. Ruang Lingkup Penelitian Geografi Pedesaan
No Aspek Penelitian Permasalahan

1 Pertanian

 Usaha peternakan
 Perubahan struktural
 Pola-pola pemukiman
 Distribusi dan pemasaran
 Geografi sosial pertanian
 Pendekatan teoritis

2 Kehutanan

 Penggunaan untuk rekreasi
 Dampak sosial dan tenaga kerja
 Aspek-aspek ekonomi
 Konservasi

3 Pemukiman Pedesaan

 Fungsi dan struktur ekonomi
 Struktur sosial dari pemukiman
 Perencanaan pemukiman
 Sejarah pembangunan pemukiman
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4 Penduduk Pedesaan

 Penyebaran, pertumbuhan, dan penurunan 
penduduk

 Struktur tenaga kerja
 Geografi sosial tentang komunitas pedesaan

5 Transportasi 
Pedesaan

 Model studi transoportasi di pedesaan
 Dampak transportasi di pedesaan

6 Rekreasi dan 
Pariwisata

 Tempat peristirahatan
 Resort
 Gerakan penduduk
 Dampak penggunaan lahan
 Taman nasional
 Studi permintaan dan kelayakan

7
Perencanaan 
Pembangunan 
Pedesaan

 Pembangunan industri
 Evaluasi sumberdaya pedesaan
 Kelembagaan di Pedesaan
 Pengawasan terhadap perencanaan tata guna 

lahan
  Sumber : Gilg, 1985

Sedangkan Philips dan Williams (1984) menjelaskan bahwa kajian Geografi 

Pedesaan meliputi 11 bidang kajian yaitu; Geografi Sosial Pedesaan, perekonomian 

pedesaan (bidang pertanian), perekonomian pedesaan (tenga kerja di luar pertanian), 

penduduk dan perubahan sosial, perumahan, transportasi dan aksesibilitas, perencanaan 

daerah pinggiran, pelayanan dan perdagangan eceran, rekreasi dan waktu luang, 

keluarga berencana, dan isu kebijakan. 

C. Sejarah Perkembangan Geografi Pedesaan
Geografi Pedesaan (Rural Geography) merupakan cabang dari Geografi Manusia. 

Geografi Pedesaan sendiri baru mencapai bentuknya pada akhir tahun 1960-an, seiring 

dengan munculnya perhatian dunia terhadap masalah kemiskinan yang sebagian besar 

dialami oleh masyarakat pedesaan di negara yang sedang berkembang. Dibandingkan 

dengan cabang Ilmu Geografi lainnya, Geografi pedesaan berkembang lebih terlambat. 

Keterlambatan perkembangan Geografi Pedesaan ini disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain:

1. Kurangnya perhatian ilmuwan geografi pada waktu yang lampau terhadap masalah-

masalah ekonomi dan sosial di daerah pedesaan.

2. Sumber ilmu pengetahuan pada umumnya berasal dari Barat dimana struktur 

ekonomi masyarakat sudah bergeser ke sektor industri dan jasa, sehingga perhatian 

ilmuwan terhadap masyarakat dan ekonomi pedesaan terabaikan.
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3. Negara-negara Barat dengan kemajuan industri dan jasa yang pesat dengan 

berbagai dampaknya lebih menarik perhatian ilmuwan.

4. Pembangunan ekonomi pedesaan yang bercorak agraris dianggap sangat lamban, 

karenanya diangap kurang/tidak menarik untuk diteliti. Tulisan dan penelitian 

terhadap masyarakat pedesaan muncul tahun 1970-an.

Perhatian pada masalah pedesaan khususnya yang terdapat di Dunia Ketiga yang 

notabene negara miskin/berkembang (under developing countries) dan tersebar di 

Kawasan; Asia-Oceania, Afrika, dan Amerika Latin. Adapun yang menjadi fokus perhatian 

antara lain:

 Masalah kemiskinan

 Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan lahan pertanian

 Ketimpangan antara penduduk pedesaan dengan ketersediaan pangan

 Deteriorasi lahan pertanian akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan anorganik 

(revolusi hijau)

 Pola hidup masyarakat pedesaan

Sesudah Perang Dunia II, interaksi antara Kota-Desa semakin intensif sebagai 

akibat makin meningkatnya kesejahteraan penduduk perkotaan, makin lancarnya 

transportasi. Keadaan ini membawa akibat berupa: 

 Masuknya penduduk perkotaan ke pedesaan 

 Meningkatnya harga tanah di pedesaan

 Masuknya gaya hidup perkotaan ke pedesaan  urbanisme

 Pergeseran tata guna lahan (land use) dari mayoritas pertanian ke non-pertanian

 Makin meningkatnya penduduk tunakisma (land less).

Seiring dengan perkembangan yang lamban dan umur geografi pedesaan yang 

relatif muda, maka bidang kajian dalam studi Geografi Perdesaan masih mengalami 

perkembangan, sampai akhir dasawarsa 1970-an ruang lingkup studi Geografi Perdesaan 

masih diwarnai oleh pandangan Goografi tradisional. Dalam Geografi tradisional 

pandangan mengenai ruang lingkup studi Geografi Pedesaan pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok pandangan (Clout, 1972; Johnston, 1981).

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa fokus perhatian Geografi Perdesaan 

adalah bidang pertanian. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pertanian 

merupakan faktor dominan dalam tata kehidupan penduduk wilayah perdesaan. Dengan 

pandangan ini maka Geografi Perdesaan bertumpang tindih dengan Geogpafi Pertanian. 

Untuk menunjukkan perbedaan antara Geografi Pedesaan dengan Geografi Pertanian 
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dikemukakan bahwa Geografi Pertanian lebih memfokuskan perhatiannya pada 

hubungan-hubungan ekonomi dari produksi pertanian, sedangkan Goografi Pedesaan 

menitik beratkan perhatiannya kepada hubungan antara usaha tani dengan segala aspek 

kehidupan dan penduduknya.

Kedua, kelompok yang menitik beratkan perhatiannnya pada persoalan 

pemukiman sebagai pokok dalam bidang studi Geografi Perdesaan. Dengan demikian 

Geografi Perdesaan identik dengan Geografi pemukiman perdesaan. Dan ketiga, 

kelompok lainnya berpandangan bahwa di samping masalah pertanian dan permukinun, 

persoalan tata guna tahan di wilayah perdesaan merupakan kajian yang penting yang 

perlu dikaji dalam lingkuo kajian Geografi Pedesaan.
Di dalam sejarah perkembangan studi Geografi Perdesaan, Clout dipandang 

sebagai pionirnya (Cloke,1980). Clout adalah orang yang pertama kali menyampaikan 

kerangka dasar studi Geografi Pedesaan untuk dapat berdiri sendiri sebagai sub disiplin 

ilmu geografi. Kerangka dasar tersebut termuat dalam bukunya yang berjudul Rural 

Geography: An Indroductoty survey yang terbit pada tahun 1972. Dalarn situasi yang 

langka akan literatur yang membahas persoalan wilayah perdesaan dari sudut pandang 

Geografi, di lndonesia telah terbit pula untuk pertama kalinya buku karangan Bintarto 

(1969) dengan judul Pengantar Geografi Desa. Buku ini mengisi kekosongan akan 

literatur pedesaan dari sudut pandang geografi.

D. Hubungan Antara Region, Geographyc Region Dengan Desa

Region  (landschaft) adalah  suatu bagian dari muka bumi yang bagian-bagiannya 

mempunyai relasi tertentu sehingga mempunyai individualitas tersendiri yang dapat 

dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Dalam Geografi pedesaan region memegang 

peranan penting karena terkait dengan corak kehidupan penduduk yang khas, menghuni 

desa tersebut yang dapat menampakan adanya suatu homogenitas dalam kehidupan 

sosial-ekonomi.

Pentingnya region dijelaskan oleh C. Langdon White dan george T. Renner seperti 

yang dikutip Bintarto (1977:7), bahwa 

“The use of region as units of study and analysis in geography serves two primary 
purpose. The first of these is the purely scientific purpose of organizing gepgraphycal 
facts and ideas. The second usefulness of the region is for practical political and civic 
purpose”
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Dalam perkembangan selanjutnya, arti region mengalami perluasan, jika awalnya 

hanya merujuk kepada  natural region atau non-human, menjadi cultural region sebagai 

akibat pengaruh campur tangan manusia yang sangat intens terhadap natural region. 

Cultural region merupakan wilayah yang dihuni masyarakat yang memiliki karakteristik 

yang homogen dalam pola-pola tingkah laku, corak kehidupan, nilai, kepercayaan, 

organisasi sosial yang berbeda dengan wilayah yang lain. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Lowry Nelson sebagai berikut:

“The cultural region is an area in which society is characterized by a sufficient 
homogenity in patterns of behavior-including ways of living, values, beliefs and social 
organization-to differentiate it from other areas”.

Dengan demikian, kita bisa membedakan natural region, yatu suatu bentang alam 

yang terdiri dari unsur-unsur fisik yang bersifat abiotik seperti unsur; tanah, air, udara, 

bentuk permukaan bumi. Cultural region yang mencakup unsur-unsur penduduk beserta 

keseluruhan aspek budayanya. Political region yaitu unsur-unsur negara dan 

pemerintahannya.

 Dari ketiga region tersebut akhirnya terdapat istilah yang mengintegrasikan unsur 

fisik dan human yaitu geographyc region yang terdiri dari unsur fisis, agraris, sosial, kultur, 

ekonomis, dan politis yang kesemuanya merupakan perpaduan antara faktor alam 

dengan manusia. Dengan demikian desa merupakan salah satu perwujudan geografis 

yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang 

terdapat di situ, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah 

lain.

a. Keterkaitan geographyc region dengan community

Komunitas diartikan sebagai suatu kawasan yang mempunyai ciri-ciri:

1. Daerah yang sama, dalam artian daerah administrative dan Geografis

2. Nilai sosial yang sama, dalam artian secara umum dianut oleh warga desa

3. Kesamaan aktifitas (mata pencaharian), dalam artian agraris dan ekonomis yang 

tidak dapat lepas dari pengaruh iklim, tanah dan relief.

b. Desa sebagai village community

Jadi desa merupakan suatu village community yang mempunyai ciri-ciri:

1. memenuhi kebutuhan sendiri

2. perhatian yang sama

3. pusat pendidikan dan gedung sekolah dan perpustakaan 

4. pusat sosial
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5. memiliki gereja/tempat melakukan aktifitas keagamaan

6. mempunyai institusi/lembaga. (Butterfield, dalam Bintaro 1977)

Dilihat dari aspek Sosiologis, komunitas atau masyarakat dicirikan oleh:

1. Kumpulan individu yang hidup bersama

2. Memiliki ikatan emosional

3. Memiliki aturan, nilai, norma

4. Memilki tempat tinggal/wilayah

Marion J. Levy, mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok yang dicirikan 

dengan empat hal yaitu; (1) memiliki kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang 

individu, (2) rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, (3) kesetiaan 

pada suatu “sistem tindakan utama bersama”, (4) adanya sistem tindakan utama yang 

bersifat “swasembada”. Dengan demikian, komunitas dicirikan dengan kemamouannya 

untuk bertahan secara stabil untuk beberapa generasi.(Marion J. Levy, dalam Kamanto 

Sunarto, 191993:64)

Seorang Sosiolog modern yaitu Talcott Parsons (1968) merumuskan masyarakat 

sebagai suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup 

individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan 

sosialisasi terhadap generasi berikutnya. 

Dari beberapa pengertian di atas, jelas bahwa desa sebagai suatu bentuk 

masyarakat yang meiliki beberapa ciri baik dari aspek dalam geographyc region dapat 

tercakup beberapa desa, dapat juga sebuah desa yang berimpit menjadi satu dengan 

suatu geographyc region. Berarti geographyc region berimpit dengan administrative 

region.

E. Hubungan Geografi Pedesaan Dengan Cabang Ilmu Lain
Untuk lebih memahami substansi geografi pedesaan serta cabang-cabang ilmu 

lainnya, maka perhatikanlah hubungan geografi pedesaan dengan cabang ilmu lainnya 

berikut ini.
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Gambar 2. Hubungan Geografi Pedesaan dengan ilmu lainnya

Dari beberapa bidang kajian Geografi Pedesaan yang dirumuskan serta 

memperhatikan perkembangan baru mengenai bidang-bidang substansi studi geografi 

pedesaan maka dapat diajukan definisi Geogpafi Pedesaan sebagai berikut:

R.J.Johnston (1981) memberikan batasan pengertian sebagai berikut "Rural 

geography: the stady of the geographical aspect of human organization and activity in non 

urban areas".

A.J.suhardjo menyebutkan bahwa Geografi Pedesaan adalah suatu cabang studi 

ilmu Geografi yang mempelajari fenomena sosial ekonomi dan kultur serta perubahan-

perubahannya di wilayah perdesaan dalam keterkaitannya dengan berbagai faktor 

penentuannya baik yang bekerja pada tingkat lokal, regional maupun global. 

Geografi Pedesaan merupakan cabang studi geografi, oleh karena itu dalam 

analisis terhadap fenomena sosial maupun ekonomi selalu dihubungkan dengan aspek-

aspek geografi (Johnston,1981). Hal ini memberikan keleluasaan ruang gerak bagi studi 

Geografi Pedesaan ini untuk mengekplorasi masalah-masalah wilayah pedesaan yang 

sangat luas dan kompleks, terlebih lagi wilayah pedesaan di negara-negara sedang 

berkembang termasuk Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang 

sangat capat dengan memiliki permasalahan yang cukup kompleks.
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Perubahan fundamental lainnya di wilayah perdesaan menurut Illbery (2000) 

terjadi pada semua bidang kehidupan sebagai respon atas perubahan-perubahan sosial, 

ekonomi, lingkungan dan politik dalam skala yang lebih luas. Kecepatan perubahan telah 

mengalami peningkatan dan wilayah perdesaan mengalami dipersivikasi sebagai 

konsekuensi dari transformasi sosial ekonomi dan modernisasi. Banyak wilayah 

pedesaan yang tidak lagi didominasi mata pencaharian pertanian (Kragten, 2000 dan 

Suhardjo, 1998, 2000). Sektor pertanian mengalami restukturisasi dan petani harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan nasional maupun internasional dalam proses 

produksi. Sementara itu sektor non pertanian tumbuh tidak hanya di wilayah perkotaan, 

tetapi juga di perdesaan. Ini membuktikan keruntuhan pandangan produksionist terhadap 

wilayah pedesaan. Dalam geografi tadisional, wilayah perdesaan dipandang sebagai 

wilayah untuk produksi, sedang perkotaan sebagai wilayah konsentrasi konsumsi. 

Fenomena dipersivikasi pedesaan menunjukkan bahwa proses konsumsi juga semakin 

signifikan di wilayah perdesaan. Dengan demikian memberikan bukti semakin lemahnya

pandangan produksionist wilayah pedesaan.

F. Pendekatan Dalam Geografi Pedesaan 
Geografi Pedesaan merupakan salah satu cabang dari ilmu Geografi Manusia 

(Human Geography). Dengan demikian pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam 

kajian studi Geografi Pedesaan juga sama dengan pendekatan yang digunakan dalam 

geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan atau ekologis dan 

pendekatan kewilayahan.

1. Pendekatan keruangan,

Pendekatan keruangan menekankan analisisnya pada variasi distribusi dan 

lokasi dari gejala-gejala atau kelompok gejala di permukaan bumi, misalnya variasi 

kepadatan penduduk, kemiskinan di perdesaan. Faktor-faktor yang menyebabkan pola-

pola distribusi keruangan yang berbeda-beda dan bagaimana pola keruangan yang 

ada dapat diubah sedemikian rupa sehingga distribusinya menjadi lebih efektif. 

Pendekatan keruangan menyangkut pola, proses, dan struktur di kaitkan dengan 

dimensi waktu, sehingga analisisnya bersifat horizontal.

2. Pendekatan kelingkungan

Studi interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya disebut dengan 

ekologi. Geografi dan Ekologi merupakan dua bidang ilmu yang berbeda satu sama 

lain, Geografi berkenaan dengan interelasi kehidupan manusia dengan faktor fisisnya 

yang membentuk suatu sistem keruangan yang menghubungkan satu region dengan 
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reglon lainnya. Sedang ekologi berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan 

lingkungan yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Prinsip dan konsep 

yang berlaku diantara ke duanya berbeda satu sama lain, tetapi karena ada kesamaan 

pada obyek yang dikajinya, maka kedua ilmu tersebut pada pelaksanaan kerjanya 

dapat saling membantu atau saling melengkapi. Geografi dapat dikatakan sebagai ilmu 

tentang ekologi manusia yang bermaksud menjelaskan hubungan antara lingkungan 

alam dengan penyebaran dan aktivitas manusia. Pandangan dan penelaahan ekologi 

diartikan kepada hubungan antara manusia sebagai mahluk hidup dengan lingkungan 

alam. Pandangan dan penelaahan inilah yang disebut dengan pendekatan ekologi, 

yang dapat mengungkapkan masalah hubungan, penyebaran dan aktivitas manusia 

dengan lingkungan alamnya. Pada pendekatan ekologi suatu daerah permukiman 

ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi penyebaran dan aktivitas 

manusia dengan lingkungan alamnya. 

3. Pendekatan kewilayahan

Kombinasi antara analisa keruangn dan analisa kelingkungan disebut sebagi 

analisa kewilayahan atau analisa kompleks wilayah. Pada analisa ini wilayah tertentu 

didekati atau dihampiri dengan konsep "areal differentiation", yaitu suatu anggapan 

bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya terdapat 

perbedaan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada pendekatan ini 

diperhatikan pula penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya, untuk kemudian dipelajari kaitannya sebagai 

analisa kelingkungan. Dalam hubungannya dengan analisa wilayah, ramalan wilayah 

dan perancangan wilayah merupakan aspek-aspek yang penting. Secara umum 

wilayah dapat diartikan sebagai sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan 

dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya dan mempunyai ciri yang spesifik 

misalnya, fenomena politik, kebudayaan sosial, iklim, vegetasi, fauna, relief dan 

sebagainya. 
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BAB III
TIPOLOGI DESA DAN SEJARAH PERKEMBANGAN 

DESA DI INDONESIA 

A. Pengertian Desa 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya secara sekilas kita telah 

sedikit memahami desa dalam hubungan antara region, geographyc region dengan desa 

yang menjelaskan bahwa desa sebagai suatu bentuk masyarakat yang meiliki beberapa 

ciri baik dari aspek dalam geographyc region dapat tercakup beberapa desa, dapat juga 

sebuah desa yang berimpit menjadi satu dengan suatu geographyc region, sehingga 

geographyc region dengan administrative region memiliki himpitan atau hubungan yang 

sangat erat. 

Secara etimologi desa berasal dari bahasa India yaitu “Swadesi” yang berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu 

kesatuan hidup, dengan suatu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Melihat 

dari definisi itu maka kita dapat menemui banyak istilah di negara kita tentang desa 

tersebut, seperti Dusun bagi masyarakat Jambi dan Sumatera, Dati bagi Maluku, Kuta 

bagi Batak, Nagari di Minang dan Wanua di Minahasa (Yayuk dan Mangku dalam Sy 

Pahmi, 2010: 19).

        Gambar 3. Wilayah Pedesaan   Gambar 4. Wilayah Perkotaan 
 

Banyak sebutan untuk mengertikan desa. Beberapa tokoh mempunyai sudut 

pandang yang berbeda, meskipun pada dasarnya intinya dan ruang lingkupnya tidaklah 
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berbeda. N. Daldjoeni (2003:58) mengartikan bahwa desa dalam arti umum yaitu 

permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bercirikan agraris. 

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, desa disebut juga kampung. Dalam arti lain desa 

adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan. Lebih lanjut Bintarto 

dalam N. Daldjoeni (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor geografis juga 

berpengaruh pada desa, sehingga desa dapat didefinisikan perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang ada di 

situ, dalam hubungannya dan pengaruh balik dengan daerah-daerah lainnya. Menurut 

Sutardjo Kartohadikusumo, Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Sedangkan menurut William Ogburn dan M.F. Nimkoff, Desa adalah keseluruhan 

organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas, dan menurut Paul H Landis, 
seorang sarjana Sosiologi Pedesaan dari Amerika Serikat, definisi desa dapat dipilih 

menjadi tiga definisi, tergantung pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa 

didefinisikan suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 25.000 jiwa. Untuk tujuan 

analisis sosial psikologik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya 

memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesame warganya. 

Sedangkan untuk tujuan analisis ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan 

yang penduduknya tergantung kepada pertanian. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan bahwa desa adalah satuan 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk 

di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga 

sendiri dalam ikatan negara kesatua Republik Indonesia. Ciri utama desa adalah kepala 

desanya dipilih oleh masyarakat setempat. Sedangkian menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 72/2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah benang 

merah dimana desa memiliki tiga ciri utama yang berbeda dengan wilayah perkotaan 

antara lain, memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan 

yang sama tentang kebiasaan, dan cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipenagruhi 

faktor alam. 
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B. Karakteristik Umum Desa 
Apabila berbicara mengenai pedesaan umumnya selalu tidak luput berbicara 

perkotaan, karena perkotaan dan perdesaan selalu tidak terpisahkan dalam berbagai hal 

terutama dalam permasalah dan perkembangannaya, dalam prespektif ini desa 

ditempatkan sebagai gambaran dari masyarakat yang masih sangat bersahaja dan kota 

merupakan wakil dari masyarakat yang sudah maju atau moderen dan kompleks, 

sehingga karakteristik yang terletak pada dua gejala itu menjadi bersifat polair, kontras 

satu sama lain. 

Dalam merumuskan karakteristik yang kontas itu, ada sejumlah sosiolog yang 

cenderung mengacu kepada pola-pola pemikiran yang bersifat teoritik, seperti konsep 

dikotomi dari Ferdinand Tonnies (Gemeinschaft-Gesselschaft), Emile Durkheim 

(solidaritas mekanik dan organik), dan lainnya, namun umumnya tidak terlepas dari 

pengamatan empirik di suatu ruang dan waktu tertentu.

Roucek dan Warren (1962) memberikan gambaran secara umum karakteristik 

yang bersifat kontras antara perdesaan dan perkotaan. Menurutnya masyarakat desa 

memiliki karakteristik yang sangat kontras jika dibandingkan dengan masyarakat kota 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Masyarakat Desa-Kota 

Masyarakat Desa Masyarakat Desa

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografis yang menentukan 

sebagai dasar pembentukan kelompok 
atau asosiasi

3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. Bersifat homogen
5. Mobilitas sosial rendah
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya 

sebagai unit ekonomi
7. Populasi anak dalam proporsi yang lebih 

besar. 

1. Besarnya peran kelompok sekunder
2. Anonimitas merupakan ciri 

kehidupan masyarakat kota
3. Bersifat heterogen
4. Mobilitas sosial tinggi
5. Tergantung pada spesialisasi
6. Hubungan antara orang satu 

dengan yang lain lebih didasarkan 
atas kepentingan daripada 
kedaerahan

7. Lebih banyak tersedia lembaga atau 
fasilitas untuk mendapatkan barang 
dan pelayanan.

8. Lebih banyak mengubah lingkungan
 Sumber: Modifikasi dari Roucek dan Warren dalam Rahardjo (2010:40)

Perbedaan yang bertolak belakang inilah yang menganggap Roucek dan Warren 

menyebutkan karakteristik masyarakat desa dan kota bersifat kontras, sehingga dapat 

dikatakan masyarakat pedesaan lebih bersifat statis dan lamban dalam hal perubahan-
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perubahan kehidupan, namun masih sangat tinggi menjaga identitasnya apabila 

dibandingkan dengan masyarakat kota yang bersifat terbuka dalam berbagai perubahan 

dan bersifat heterogen, namun relatif sudah kehilangan identitas daerah asalnya. 

Selain karakteristik secara umum perbedaan yang mencolok antara masyarakat 

desa dan kota juga dapat dicirikan dari hubungan sosialnya. Menurut Rahardjo (2009:40-

42) berikut ini gambaran karakteristik sosial masyarakat desa dan masyarakat kota di lihat 

dari hubungan sosial, susunan kehidupan sosial, wujud ukuran kesejahteraan, institusi 

sentral dan control sosial, dan peranan serta status sosial. 

Tabel 3. Perbedaan Karakteristik Sosial Gemeinschaft dengan Gesellschaft

 Karakteristik Sosial Gemeinschaft Gesellschaft

Hubungan sosial

Kekerabatan, lokalitas, 
pertemanan, tanggung jawab 
terbagi melalui kekeluargaan 
dan saling pengertian serta 
adanya konsensus, alamiah 
tentang penialaian terhadap, 
keputusan, barang maupun 
teman dan lawan bersama

Pertukaran, kalkulasi rasional, 
fungsi spesifik, formal dan 
tanggung jawab terbatas, 
kepemilikan individual, setiap 
orang terisolasi, terdapat  tensi 
hubungan antar sesama

Susunan kehidupan 
sosial

Kehidupan keluarga, desa dan 
kota kecil

Kehidupan kota, nasional atau 
kosmopolitan

Wujud ukuran 
kesejahteraan Tanah Uang

Institusi sentral dan 
kontrol sosial

Aturan keluarga, kelompok 
suku, kebiasaan, tradisi dan 
agama

Negara, konvensi, kontrak, 
legislasi politik, opini publik

Peranan dan status

Peran individual sepenuhnya 
terintegrasi dengan sistem dan 
secara otomoatis diberikan 
(ascribed)

Peran didasarkan pada 
hubungan khusus, status 
diperoleh dengan prestasi

Sumber: Modifikasi dari Rahardjo 2009  

Pitirim A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman (1970) mengemukakan sejumlah 

faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota. Mereka 

membedakan desa dan kota berdasarkan atas; mata pencaharian, ukuran komunitas, 

tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi 

sosial, dan solidarita sosial. 
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Gambar 5. Hubungan Sosial Masyarakat Kota      Gambar 6. Hubungan Sosial Masyarakat Desa

Di antara sekian banyak faktor yang membedakan pedesaan dan perkotaan yang 

dikemukaan oleh Sorokin dan Zimmerman tersebut, jenis mata pencaharian merupakan 

faktor pembeda yang pokok dan penting.  Pertanian dan usaha-usaha kolektif merupakan 

ciri kehidupan ekonomi pedesaan. Ukuran komunitas dan tingkat kepadatan penduduk 

juga sebagai dasar pembeda sangat erat kaitannya dengan yang lain. Ukuran komunitas 

lebih mengacu kepada satu unit teritorial tertentu dalam suatu komunitas berada. Dalam 

hal ini secara ringkas komunitas desa lebih kecil dibandingkan dengan komunitas kota. 

menganai tingkat kepadatan penduduk diukur dari unit teritorialnya, secara umum 

dirumuskan bahwa desa tingkat kepadatannya rendah. Rendahnya tingkat kepadatan 

penduduk desa karena kehidupannya masih mengandalkan sektor pertanian. Sektor 

pertanian memerlukan lahan yang luas, lebih dari masyarakat kota umumnya. 

Lingkungan sebagai faktor penentu karakteristik desa dan kota, Smith dan Zopf 

(1970:27-29) memberikan catatan bahwa luasnya pengertian yang terkandung dalam 

konsep lingkungan, maka dapat membedakan menjadi tiga jenis lingkungan, yaitu; (1) 

lingkungan phisik atau anorganic, (2) lingkungan biologik atau organik, dan (3) lingkungan 

sosial-kultural yang terdiri dari physiosocial, biosocial, dan psychosocial. 

Begitu banyak yang membedakan karakteristik masyarakat pedesaan dan 

perkotaan baik bersifat umum maupun bersifat secara khusus, mulai dari sifat dan 

karakteristik hubungan sosial, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, serta mata 

pencaharian, yang semuanya seolah bersifat kontras dan berlawanan meskipun tidak 

bersifat mutlak, namun cukup memberikan gambaran yang sangat jelas sehingga kita 

dapat memahami dengan jelas terkait dengan karakteristik wilayah pedesaan yang 

memiliki ciri secara umum antara lain, (1) tingginya proporsi penduduk yang bekerja 

berbasis lahan pertanian, meskipun kini proporsi mata pencaharian penduduk di bidang 

pertanian sudah mulai berkurang dan mengalami peragaman mata pencaharian, baik 
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yang berkaitan langsung dengan mata pencaharain pertanian maupun tidak, namun 

proporsi penduduk pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan penduduk perkotaan, (2) tingginya proporsi bentang alamiah 

daripada bentang buatan, seiring dengan pembangunan wilayah pedesaan yang belum 

merata dan sumber daya alam yang potensial belum dikembangkan dengan baik, (3) 

permukiman yang relatif kecil dibanding kota, (4) rendahnya kepadatan penduduk, (5) 

lebih homogen kondisi sosial, perilaku dan kepercayaan masyarakatnya, (6) perbedaan 

antar kelas tidak mencolok, (7) mobilitas spasial dan mobilitas sosial relatif rendah, (8) 

jaringan sosial sangat erat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan relatif tingginya 

kerjasama saling membantu antar anggota masyarakatnya. 

Terkait dengan kerjasama yang saling membantu antar anggota masyarakat yang 

dikenal dengan sistem gotong royong, kini sifat kegotong royongan pada masyarakat 

pedesaan yang menjadi ciri khas utama sudah mulai berkurang dan luntur seiring dengan 

masuknya ekonomi pertanian dan era industrialisasi pedesaan, hal ini sangat 

disayangkan, sehingga karakteristik pada masyarakat pedesaan sifatnya tidaklah bersifat 

ststis, tetapi bersifat dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan wilayah 

pedesaan sesuai dengan potensi wilayah. 

C.  Sejarah Desa di Indonesia 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, desa merupakan fenomena yang 

bersifat universal, tetapi disamping itu juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, 

regional, maupun nasional. Selaku fenomena universal, desa-desa di dunia ini memiliki 

ciri yang sama. Sedangkan selaku fenomena khusus (lokal, regional, nasional) desa-desa 

memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda satu sama lain. Kekhususan ciri-ciri desa di 

Indonesia tidak hanya terlihat dalam perbandingan desa dengan desa di negara lain, 

melainkan juga terlihat dalam perbandingan desa dengan desa di Indonesia sendiri. 

Dengan kata lain, desa-desa yang ada di Indonesia sangat beragam, siring 

dengan kebhinekaan Indonesia. Sehingga sangat sulit untuk membuat suatu generalisasi 

karakteristik desa di Indonesia yang khas dan membedakannya dengan desa-desa dari 

negara lain. 

Beragamnya istilah desa di masing-masing wilayah di Indonesia memunculkan 

perbedaan istilah meskipun pada maknanya sama. desa semula hanya di kenal di Jawa, 

Madura, dan Bali. Desa dan dusun berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti tanah air, 

tanah asal, atau tanah kelahiran. Dusun dipakai di daerah Sumatera-Selatan dan juga 

Batak. Di Maluku di kenal dengan istilah dusundati (Sutardjo Kartohadikoesomo, 1953). 

Tidak hanya sekedar nama, menurut beberapa ahli seperti van den Berg dan Kern dalam 
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Soetardjo 1953, desa-desa di Jawa menyerupai desa-desa di India. Maka tidak 

mengherankan apabila ada pihak yang berpendapat bahwa desa-desa di Jawa adalah 

buatan India. Benarkah demikian? 

Kapan fenomena desa di Indonesia mulai muncul, fenomena ini bersifat asli atau 

bukan? Pertanyaan seperti ini akan muncul seiring dengan perkembangan dan sejarah 

kemunculan desa di Indonesia mirip dengan yang ada di India. Namun mengenai kapan 

fenomena desa mulai muncul kepermukaan persada nusantara, pelacakannya tergantung 

kepada bukti-bukti sejarah juga ditentukan oleh bagaimana pengertian desa itu 

dirumuskan. Apabia desa diartikan sebagaimana dalam definisi E.E. Bergel setiap 

permukiman petani atau selaku komunitas kecil yang menepati teritorial tertentu 

sebagaimana yang didefinisikan Koentjaraningrat, maka keberadaan desa di nusantara 

sebenarnya sudah lama sekali terbentuk. 

 Desa dalam pengertian komunitas kecil yang hidupnya tergantung pada pertanian 

telah ada di Indonesia sejak jaman prasejarah, yakni pada jaman Neolitikum. 

Sebagaimana yang digambarkan Soekmono (1992), dengan mengacu kepada penelitian 

von Heine Geldern tentang kebudayaan kapak persegi, hakikatnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada jaman Neolitikum, 2000 tahun sebelum masehi, pertanian telah 

dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia, dengan dasar argumentasi bahwa diantara 

kapak-kapak persegi itu banyak yang berukuran besar, yang tentunya tidak untuk fungsi 

kapak menurut lajimnya melainkan untuk cangkul dalam mengolah lahan pertanian. 

Adapun pengkal kebudayaan kapak persegi ini menurut von Heine Geldern (dalam 

Soekmono, 1992) adalah di daerah Yunnan, Tiongkok Selatan, yakni daerah hulu sungai-

sungai terbesar di Asia Tenggara (Yang-te-kiang dkk). 

Anggapan bahwa desa-desa di Jawa adalah buatan India perlu ditanggapi dengan 

sikap yang kritis, yang tepat adalah bahwa pengaruh India yang mulai masuk pada abad-

abad pertama ikut mempengaruhi desa-desa di Jawa bukan India sebagai pembuat desa 

di Jawa.

Perdebatan mengenai asli tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari 

pentingnya arti desa bagi kepentingan Belanda pada jaman kolonial. Bermula dari 

penemuan desa-desa di seluruh pantai utara Jawa oleh Herman Warner Muntinghe 

(orang Belanda yang menjadi anggota Raad van Indie dan tangan kanan Raffles), maka 

desa-desa di kawasan itu menjadi penting sebab penemuan desa di Utara Jawa telah 

menciptakan gagasan mengenai Landrante pada jaman Raffles yang kemudian 

berkembang menjadi Cultuurstalsel pada jaman van den Bosch. Dengan melihat 

persamaannya di India, maka van den Berg dan Kern berkesimpulan bahwa desa-desa 

tersebut buatan India. Namun beberapa tokoh Belanda berpendapat bahwa desa-desa 
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tersebut adalah ciptaan asli Indonesia. Dalam kaitan ini Sutardjo berpendapat bahwa 

desa yang ada di Indonesia ciptaan nenek moyang kita, karena di daerah-daerah 

seberang (bukan hanya luar Jawa tetapi juga di Pilipina) yang tidak terkena pengaruh 

Hindu pun terdapat daerah-daerah hukum semacam desa.

Di berbagai daerah di luar Jawa, fenomena daerah-daerah hukum semacam desa 

di Jawa disebut dengan berbagai nama daerah setempat. Di Aceh digunakan nama 

gampong dan meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah. Di Batak untuk daerah 

hukum setingkat desa diberi nama kuta, uta atau huta. Di Minangkabau daerah hukum 

tersebut di sebut nagari, di Lampung disebut dusun atau tiuh, di Minahasa disebut wanua, 

di Makasar di sebut daerah-gaukang, di Bugis disebut daerah-matowa. Meskipun cukup 

jelas, bahwa sekalipun istilah desa berasal dari bahasa Sanskrit, tidaklah mengurangi 

bobot kebenaran pendapat bahwa desa-desa di Indonesia, khususnya di Jawa bukanlah 

buatan India (Rahardjo, 2010:50).

D. Pedesaan Indonesia Berdasarkan Fase Pemerintahan

Sebagaimana telah di ungkapkan sebelumnya latar belakang keberadaan desa di 

Indonesia, bahwa desa di Indoensia bukan buatan India dan Belanda serta bukan buatan 

Indonesa tatkala negeri ini lahir 17 Agustus 1945 sebagaiman diungkapkan oleh 

beberapa ahli, namun terbentuknya desa merupakan produk dari proses yang sangat 

panjang, memiliki keunikan masing-masing maupun dalam kelompok tertentu oleh 

berbagai faktor penyebab, serta memiliki akar sejarahnya masing-masing, jauh sebelum 

Indonesia lahir sebagai suatu negara.

Perkembangan pengaturan pedesaan di Indonesia apabila melihat berdasarkan 

pemerintahan semenjak jaman kolonial sampai pada jaman reformasi dibagi berdasarkan 

fase-fase pemerintahan yang memiliki ciri khas dalam pengelolaannya juga berbeda 

antara fase pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, fase perkembangan dan 

pengatruran pedesaan di Indonesia antara lain, fase pengaturan di masa Hindia Belanda, 

fase pengaturan dimasa Pemerintahan Jepang, Pengaturan Desa pada tahun 1945-1965, 

fase Pengaturan Desa di Masa Orde Baru, dan fase Pengaturan Desa di Masa 

Reformasi.

1. Fase Pengaturan Desa di Masa Hindia Belanda
Fase pengaturan desa di masa Hindia Belanda dimulai pada tahun 1854, 

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Regeeringsreglement yang merupakan 

cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa. Dalam pasal 71 (pasal 128.I.S.) 
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menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni Pertama, bahwa Desa yang dalam 

peraturan itu disebut “inlandsche gemeenten” atas pengesahan kepala daerah 

(residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri. Kedua, 

bahwa Kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh 

gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). 

Pada tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan 

dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam 

Staasblad 1906 N0. 83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 

235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama “Islandsche Gemeente-

Ordonnantie”. Dalam penjelasan atas Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 

disebutkan bahwa ketetapan-ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur 

bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum 

ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata.

Menurut riwayat pasal 71 Regeringsreglement 1854 memang hendak diatur hanya 

kedudukan Desa di Jawa dan Madura. Beberapa tahun kemudian pemerintah Hindia 

Belanda mengetahui bahwa di luar Jawa dan Madura ada juga daerah-daerah hukum 

seperti Desa-desa di Jawa. Karena itu, pemerintah juga menyusun peraturan untuk 

mengatur kedudukan daerah-daerah itu semacam Inlandsche Gemeente Ordonnantie 

yang berlaku di Jawa dan Madura. Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk 

Karesidenan Amboina termuat dalam Staatblad 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223. 

Peraturan itu namanya “Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke 

belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Amboina”, diganti dengan 

peraturan yang memuat dalam stbl. 1923 No. 471. Untuk daerah Kalimantan Selatan 

dan Timur termuat dalam Stbl. 1924 No. 275; kemudian ditetapkan “Hogere Inlandsche 

Verbanden Ordonnantie Buitengewesten” Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbl. 1938 No. 681. 

Berbagai peraturan itu tampak ambigu. Di satu sisi pemerintah kolonial membuat 

peraturan secara beragam (plural) yang disesuaikan dengan konteks lokal yang 

berbeda. Di sisi lain berbagai peraturan itu tidak lepas dari kelemahan. 

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 menyampaikan 

rancangan-rancangan Desa ordonannantie baru kepada Volksraad. Ordonnantie itu 

kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Substansi Desa 

ordonanntie baru berlainan dengan ordonanntie-ordonanntie sebelumnya.  Prinsipnya 

ialah supaya Desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan 

kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai 

peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu 
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dalam Desa ordonanntie baru dinyatakan perbedaan antara Desa sudah maju dan Desa 

yang belum maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah 

Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan disusun 

tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang dipimpin oleh 

kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. 

2. Pengaturan Desa di Masa Jepang
Pada zaman pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai Desa diatur dalam 

Osamu Seirei No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun Syoowa 19 (2604 

atau 1944). Dari ketentuan Osamu Seirei ini ditegaskan bahwa Kucoo (Kepala Ku, 

Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Sedangkan dewan yang berhak untuk 

menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarat lain dalam pemilihan Kucoo adalah 

Guncoo. Sedangkan untuk masa jabatan Kucoo adalah 4 tahun. Kucoo dapat dipecat 

oleh Syuucookan (Surianingrat, 1985: 189-190). 

3. Pengaturan Desa Pada Tahun 1945-1965
Untuk mengatur pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan pekerja Komite 

Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian ditetapkan menjadi 

UU No. 1/1945. UU ini mengatur kedudukan Desa dan kekuasaan komite nasional 

daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Letak 

otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan Desa, sebagai kesatuan masyarakat 

yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Desentralisasi itu hanya 

sempat dilakukan sampai pada daerah tingkat II.  

Pada tanggal 10 Juli 1948 lahir UU No. 22/1948 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Bab 2 pasal 3 angka 1 UU No. 22/1948 menegaskan bahwa daerah yang dapat 

mengatur rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu daerah 

otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Daerah-daerah ini dibagi atas tiga 

tingkatan, yaitu Propinsi Kabupaten/kota besar, Desa/kota kecil. Desa sebagai suatu 

daerah otonom berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Yando 

Zakaria, 2000).

Pada tanggal 19 Januari 1957 diundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU No. 1/1957 ini berisikan mengenai 

pengaturan tentang, antara lain, jumlah tingkatan daerah sebanyak-banyaknya tiga 

tingkatan, kedudukan kepala daerah dan tentang pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. Daerah Otonom terdiri dari dua jenis, yaitu otonom biasa dan daerah 

swapraja. Dalam rangka pembentukan daerah Tingkat III, disebutkan pula bahwa pada 

dasarnya tidak akan dibentuk kesatuan kesatuan masyarakat hukum secara bikin-
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bikinan tanpa berdasarkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum seperti Desa, nagari,  

kampung dan lain-lain. Karena itu Desapraja (sebagai daerah Tingkat III) dan sebagai 

daerah otonom terbawah hingga UU No. 1/1957 digantikan UU yang lain, belum dapat 

dilaksanakan. 

Pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden, yang menyatakan berlakunya 

kembali UUD 1945. Atas dasar dekrit ini UUDS 1950 tidak belaku lagi. Dekrit Presiden 

ini mengantar Republik Indonesia ke alam demokrasi terpimpin dan Gotong Royong. 

Untuk menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin dan kegotong-

royongan, maka pada tanggal 9 September 1959 Presiden mengeluarkan Penpres No. 

6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Dari Pidato Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah ketika menjelaskan isi Penpres No. 6/1959, dapat ditarik kesimpulan 

pokok bahwa, dengan pemberlakuan Penpres No. 6/1959 terjadi pemusatan kekuasaan 

ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis.

Pada tanggal 1 September 1965, DPRGR menetapkannya sebagai undang-

undang. Masing-masing menjadi UU No. 18/1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja. Menurut pasal 1 UU No. 

19/1965, yang dimaksud dengan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih 

penguasanya, dan mempunyai harta bendanya sendiri. Dalam penjelasan dinyatakan 

bahwa kesatuan-kesatuan yang tercakup dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, 

Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali,  Nagari di Minangkabau, Dusun 

dan marga di Palembang dan sebagainya, yang bukan bekas swapraja adalah 

Desapraja menurut undang-undang ini. Dengan demikian, persekutuan-persekutuan 

masyarakat hukum yang berada dalam (bekas) daerah swapraja tidak berhak atas 

status sebagai Desapraja (Yando Zakaria, 2000).  Dengan memggunakan nama 

Desapraja, UU No.19 /1965 memberikan istilah baru dengan satu nama seragam untuk 

menyebut keseluruhan kesatuan masyarakat hukum yang termasuk dalam penjelasan 

UUD 1945 pasal 18, padahal kesatuan masyarakat hukum di berbagai wilayah 

Indonesia mempunyai nama asli yang beragam. UU No.19/1965 juga memberikan 

dasar dan isi Desapraja secara hukum yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batas daerahnya dan berhak mengurus rumahtangganya sendiri, memilih 

penguasanya, dan memiliki harta benda sendiri.

Dengan keluarnya UU No.19/1965 warisan kolonial yang sekian lama berlaku di 

negara RI, seperti IGO dan IGOB serta semua peraturan-peraturan pelaksanaannya 

tidak berlaku lagi. Tetapi, UU No.19/1965 tidak sempat pula dilaksanakan dibanyak 

daerah. Pelaksanaannya ditunda, tepatnya dibekukan, atas dasar pemberlakuan UU 
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No.6 /1969, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah Pengganti Undangundang 

1965, meski dinyatakan juga bahwa pelaksanaanya efektif setelah adanya undang-

undang baru yang menggantikannya. Namun, anehnya, UU No.19/1965 sendiri 

sebenarnya sudah terlebih dahulu ditangguhkan melalui intruksi Menteri Dalam Negeri 

No.29/1966. Karena itu, sejak UU No.18/1965 dan UU No.19/1965 berlaku, praktis apa 

yang dimaksudkan dengan daerah tingkat III dan Desapraja itu tidak terwujud. Secara 

informal pemerintahan Desa kembali diatur berdasarkan IGO dan IGOB.

4. Pengaturan Desa di Masa Orde Baru
Pada masa orde baru terjadi pergantian istilah desa berdasarkan istilah daerah 

yang mengacu pada UU No.5/1979, dengan pergantian dari nagari, dusun, marga, 

gampong, huta, sosor, lumban,  binua, lembang, kampung, paraingu, temukung dan yo 

menjadi Desa berdasarkan UU No.5/1979 maka Desa-desa hanya berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat “mengurus 

dan mengatur rumahtangganya sendiri”. Dengan kata lain, Desa tidak lagi otonom. 

Karena ia tidak lagi otonom, Desa kemudian tidak lebih dari sekedar ranting patah yang 

dipaksakan tumbuh pada ladang pembangunan yang direncanakan rezim Orde Baru. 

5. Pengaturan Desa di Masa Reformasi
5.1. Pengaturan Desa UU No. 22/1999

UU No. 22/1999 tidak mengenal desentralisasi Desa, tetapi para perumusnya, 

misalnya Prof. M. Ryaas Rasyid, menegaskan bahwa semangat dasar UU No. 22/1999 

adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa sebagai self-

governing community, yang merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam 

Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang 

tertuang dalam UU No. 5/1979, yang menempatkan Desa sebagai unit pemerintahan 

terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5/1979 bermaksud untuk 

menundukkan Desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis 

self-governing community. 

Secara normatif UU No. 22/1999 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk 

pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan hak asal-usul Desa. Implikasinya adalah, Desa berhak membuat 

regulasi Desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, 

sejauh belum diatur oleh kabupaten.  Dalam Pasal 105, misalnya, ditegaskan: “Badan 

Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa”. Ini 

artinya, bahwa Desa mempunyai kewenangan devolutif (membuat peraturan Desa) 
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sekaligus mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan Desa itu.  

Kelahiran UU No. 22/1999 memperoleh apresiasi yang luar biasa, sekaligus 

membangkitkan wacana, inisiatif dan eksperimentasi otonomi Desa. Desentralisasi 

melalui UU No. 22/1999 telah mendorong bangkitnya identitas lokal di daerah,  karena 

selama Orde Baru identitas politik dihancurkan dengan proyek penyeragaman ala 

Desa Jawa. Bagi pemimpin dan masyarakat lokal, identitas diyakini sebagai nilai,  

norma, simbol, dan budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk 

mengelola pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri 

ketika menghadapi gempuran dari luar. Sumatera Barat telah kembali nagari sejak 

2000/2001, Kabupaten Tana Toraja telah mengukuhkan kembali ke Lembang, dan di 

beberapa kabupaten di Kalimantan Barat tengah berjuang untuk kembali ke 

pemerintahan binua. Kembalinya ke pemerintahan asal-usul diyakini sebagai upaya 

menemukan identitas lokal yang telah lama hilang, sekaligus sebagai bentuk 

kemenangan atas penyeragaman (Jawanisasi) di masa lampau.

5.2. UU No. 32/2004
Undang-undang No.22/1999 telah meletakkan kerangka landasan 

desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju di era 

reformasi, Tetapi undang-undang transisional telah memicu konflik kekuasaan-

kekayaan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Desa; mengundang multitafsir 

yang beragam sehingga membuat pemahaman kacau-balau;  serta memicu ketidak 

puasan dan kritik dari berbagai pihak. Karena itu semua pihak menghendaki revisi 

untuk penyempurnaan. 

Arah dan substansi revisi telah lama diperdebatkan namun tidak terbangun visi 

bersama untuk memperkuat otonomi daerah, karena fragmentasi kepentingan. 

Pemerintah mempunyai kehendak kuat untuk merevisi karena UU No. 22/1999 dinilai 

melenceng jauh dari prinsip NKRI. Pemerintah kabupaten/kota sangat risau dengan 

intervensi dan kontrol yang berlebihan oleh DPRD. Pihak Desa (kepala Desa dan BPD) 

telah lama mengusulkan revisi karena UU No. 22/1999 tidak memberikan ruang bagi 

desentralisasi kewenangan dan keuangan untuk mendukung otonomi Desa. Pihak 

LSM terus-menerus melakukan kajian dan kritik terhadap UU No. 22/1999, tetapi yang 

paling krusial di mata mereka adalah lemahnya jaminan legal partisipasi masyarakat 

dan lemahnya komitmen pada pembaharuan Desa. Pada tanggal 15 Oktober 2004 

telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Bab XI 
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yaitu dari Pasal 200-Pasal 216. Sedangkan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di 

atas adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang 

telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Keluarnya Undang-undang no. 32 

Tahun 2004 dan PP No. 72/2005 masih menyisakan beberapa persoalan dari sisi 

substansi dan regulasi. Ada  beberapa isu krusial yang muncul dalam kerangka 

substansi dan regulasi itu.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Desa atau sebutan lain adalah satu 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan 

demikian, Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (self governing 

community). Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka desa saat ini memiliki posisi 

yang sangat strategis dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, karena dengan 

Otonomi Desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap akselerasi 

perwujudan otonomi daerah.

Otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimilki pemerintahan provinsi, 

kota dan kabupaten, tetapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya 

otonomi desa merupakan otonomi yang didasarkan kepada asal-usul, dan adat istiadat 

setempat yang telah dimiliki sejak dulu dan telah melekat dalam masyarakat desa yang 

bersangkutan.

Bila digambarkan, otonomi desa sebagaimana diungkapkan dalam Undang-

undang No.22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa Desa adalah sebagai berikut.

                                                  Gambar 7. Otonomi Desa
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Beberapa contoh urusan-urusan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pendidikan dan kebudayaan

2. urusan kesehatan

3. urusan ketanagakerjaan

Sedangkan urusan-urusan yang dimiliki pemerintahan desa antara lain:

1. urusan pengelolaan pasar desa

2. urusan umbung desa

3. urusan pengelolaan makam

4. urusan penyelenggaraan upacara adat

Menurut UU no 22/1999 dan UU No 32/2004 desa tidak lagi di bawah kecamatan 

tapi di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa langsung di bawah 

pembinaan bupati/walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang 

membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja camat. Camat sendiri 

bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi hanya sebagai 

perangkat daerah kabupaten. Jadi, camat itu hanyalah staf daerah kabupaten yang 

mengurusi desa-desa.

            

Gambar 8. Desa Langsung di Bawah Kabupaten

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan 

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 

perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat 

daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. 

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi 

kelurahan. Kewenangan desa adalah: 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal 

usul desa

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

E. Desa Sebagai Kesatuan Hukum (adat) Dan Kesatuan Administrasi 
Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa desa di Indoensia bukan 

buatan India dan Belanda serta bukan buatan Indonesa tatkala negeri ini lahir 17 Agustus 

1945 sebagaiman diungkapkan oleh beberapa ahli, namun terbentuknya desa merupakan 

produk dari proses yang sangat panjang, memiliki keunikan masing-masing maupun 

dalam kelompok tertentu oleh berbagai faktor penyebab, serta memiliki akar sejarahnya 

masing-masing, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai suatu negara. Sehingga desa-desa 

tersebut bersifat mandiri, baik secara ekonomik, maupun sosial-budaya. Kemandirian 

sosial budaya di desa terutama mengacu pada hukum adat yang mengikat dan mengatur 

masyarakat desa dalam berbagai aspeknya. Maha sangat tepat bahwa desa-desa asli 

semacam ini menurut Kartohadikusoemo (1953) mendefinisikan bahwa desa sebagai 

suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. 

Pengarahan serta pembatasan desa dari statusnya sebagai kesatuan hukum 

(adat) menjadi kesatuan (teritorial) administratif terlihat jelas dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979. Sebagaimana tertera dalam pasal pertamanya, peraturan-

peraturan-perundangan ini membedakan “desa” dan “kelurahan” dalam rumusan berikut 

ini:

Pasal 1, huruf a: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 
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di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam 
Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 1, huruf b: Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 
camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

Perbedaan yang terjadi antara desa dan kelurahan dalam Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1979 tersebut adalah (1) bahwa desa merupakan wilayah yang ditempati oleh 

penduduk yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidak 

demikian, (2) desa berhak mengurus rumah tangganya sendiri (sekalipun dibatasi) 

sedangkan kelurahan tidak. Apabila dicermati lebih lanjut, disamping dua perbedaan itu 

masih terdapat perbedaan lainnya yang lebih bersifat substansial dalam menunjukkan 

pergeseran status dan peran desa dari kesatuan hukum ke kesataun administratif. 

Sekalipun Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 hanya mengatur pemerintahan 

desa dan tidak mengatur desa sebagai kesatuan hukum (adat) menjadi kesatuan 

administratif sepenuhnya, namun perkembangan masyarakat yang terjadi dan kebijakan-

kebijakan pemerintah cenderung lebih member tempat bagi perkembangan kelurahan.

Dari segi kepentingan pemerintah sendiri, keberadaan desa-desa kesatuan hukum 

yang sangat beragam (corak dan sifatnya) serta sangat otonomi, tentu akan menyulitkan 

pengaturan dan pengendaliannya. Disamping itu juga dapat menghambat pembangunan 

nasional. Bagi pemerintah, desa merupakan bagian yang organis dari keseluruhan sistem 

yang ada pada negara. Untuk menempatkan desa dalam kedudukan dan peran ini maka 

desa-desa tersebut perlu memiliki keseragaman. Apabila mungkin bukan hanya 

keseragaman dalam sistem pemerinyahan dan ketatanegaraan melainkan juga dalam 

sistem sosial-budayanya, sehingga disamping memudahkan pengaturan dan 

pengendaliannya juga memudahkan pemerintah melakukan fungsi pelayanannya. 

Kemungkinan untuk terjadinya perubahan pada desa dan kelurahan, baik dalam 

volume dan statusnya, hakikatnya dimungkinkan untuk berubah baik oleh undang-undang 

maupun oleh tuntutan objektif dari perkembangan yang terjadi. Undang-undang Nomor 5 

tahun 1979 memuat tentang dimungkinkannya tindakan untuk membentuk, memecah, 

menyatukan, dan menghapus desa dan kelurahan. Dalam kenyataannya volume desa-

desa di Indonesia selalu berubah dari tahun ke tahun. Perubahan ini cenderung berupa 

peningkatan atau penambahan. 

Ada beberapa penyebab desa di Indonesia selalu bertambah. Berkembangnya 

suatu daerah yang semula masih terbelakang, baik perkembangan ekonomi maupun 

perkembangan jumlah penduduknya, akan menciptakan desa-desa baru. Pemecahan 
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suatu desa disebabkan oleh alasan objektif, yakni karena perkembangan, maupun karena 

kebijakan tertentu oleh pemerintah, juga akan menambah jumlah desa. Munculnya desa-

desa baru juga disebabkan oleh berubahnya status Unit-unit Pemukiman Transmigran 

(UPT) yang setelah lima tahun dalam binaan dan kemudian resmi bersetatus desa. 

Kehadiran desa-desa baru di Indonesia masih dimungkinkan, yakni selama masih ada 

daerah-daerah yang belum berkembang serta masih sedikit jumlah penduduknya, seperti 

di Irian Jaya, Kalimanta, dan yang lainnya.

Keragaman dalam berbagai aspek, baik aspek fisik maupun non fisik, sangat 

berpengaruh terhadap penentuan kesatuan administratif desa yang standar untuk seluruh 

Indonesia. Perbedaan untuk tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, 

topografi, dan lainnya. Hal ini merupakan sebagian dari unsur-unsur keberagaman yang 

mempersulit penentuan desa yang standar tersebut. Di setiap daerah terdapat nama-

nama lokal untuk daerah kesatuah hukum seperti sebutan “desa” di Jawa, “nagari” di 

Sumatera Barat, “huna” (uta, kuta) di Tapanuli “wanua” di Minahasa, “daerah-gaukang” di 

Makasar, dan sebagainya, namun masih sulit untuk dicari kesetaraannya satu sama lain. 

Sebab di berbagai daerah tersebut di samping terdapat daerah kesatuan hukum yang 

setara dengan desa, terdapat pula kesatuan yang lebih rendah, yakni setingkat dusun di 

Jawa. Apabila desa di Jawa yang dijadikan patokan standar, maka bagi daerah-daerah 

luar Jawa umumnya desa-desa di luar Jawa terlalu sempit untuk ukuran wilayahnya, 

tetapi terlalu padat untuk ukuran penduduknya. Dengan mengikat keberagaman di suatu 

pihak, dan kebutuhan akan desa yang standar bagi Indonesia di pihak lain, maka 

dibuatlah suatu patokan tentang desa yang standar bagi seluruh Indonesia. Melalui surat 

Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 (Nomor Desa 5/1/29) kepada Gubernur 

seluruh Indonesia, maka ditetapkan patokan sebgai berikut:

Tabel 4. Nama Kesatuan Masyarakat Hukum Setingkat Desa 
(Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangganya Sendiri)

No Provinsi Nama Desa Satuan Kepala Desa

1 Daerah Istimewa 
Aceh

Resminya (Kampung), Bahasa 
Setempat (Mukim), Di 
Bawahnya (Gampong)

Kepala Kampung

2 Sumatera Utara Timur (Kampung), Tapanuli 
(Negeri, Ori, Huta)

Kepala Kampung, kepala 
Negeri, Kepala Huta

3 Sumatera Barat Nagarai Wali Nagari
4 Riau Kampung Kepala Kampung
5 Sumater Selatan Marga Pasirah/Kepala Marga
6 Jambi Marga Pasirah/Kepala Marga
7 Bengkulu Marga Pasirah/Kepala Marga
8 Lampung Marga Pasirah/Kepala Marga
9 DKI Jakarta Kelurahan Lurah 
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10 Jawa Barat Desa Kepala Desa
11 Jawa Tengah Desa Kepala Desa
12 Jawa Timur Desa Kepala Desa
13 DIY Desa Kepala Desa
14 Kalimantan Barat Kampung Kepala Kampung
15 Kalimantan Tengah Kampung Kepala Kampung
16 Kalimantan Timur Kampung Kepala Kampung
17 Kalimantan Selatan Kampung Kepala Kampung
18 Sulawesi Utara Desa/Kampung Kepala Desa/Kampung
19 Sulawesi Tengah Kampung Kepala Kampung
20 Sulawesi Tenggara Desa Kepala Desa
21 Sulawesi Selatan Desa Gaya Baru Kepala Desa Gaya Baru 
22 Bali Desa/Perbekel Kepala Desa/Perbekel
23 Nusa Tenggara Barat Desa Kepala Desa
24 Nusa Tenggara Timur Desa Gaya Baru Kepala Desa Gaya Baru 

25 Maluku Tenggara dan Tengah (Negeri) 
Utara (Kampung)

Pemimpin Negeri dan 
Kepala Kampung

26 Irian Jaya Kampung Kepala Kampung
27 Timor Timur* Provoacoes Chave de Provocoao

*Sebelum memisahkan diri dari NKRI

Sumber: Rahardjo (2010:55-56) 

Patokan mengenai standar desa yang dibuat Menteri Dalam Negeri di atas bukan 

merupakan patokan yang final dan tidak dapat diganggu gugat. Karena kenyataannya 

terjadi perubahan-perubahan di daerah-daerha tertentu. Seperti di Sumetera Barat pernah 

ditetapkan lewat peraturan daerahnya bahwa daerah hukum setingkat desa bukan nagari, 

malinkan jorong yang semula berstatus setingkat dusun/dukuh.

Dengan tumbangnya rejim Orde Baru terjadilah sejumlah perubahan, termasuk 

perubahan di tingkat desa. Perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti tuntunan era 

reformasi waktu itu, yaitu perubahan dari karakter sentralistik dan otoriter yang terjadi 

pada Orde Baru menjadi desentralistik dan demokratik yang diharapkan menjadi ciri 

utama pemerintahan era reformasi. Berkaitan dengan perubahan tersebut peraturan-

peraturan menganai desa, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dihapuskan dan 

diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1979. Berbeda dengan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1979 yang khusus mengenai desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 adalah peraturan mengenai otonomi daerah. Mengenai desa, Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan peraturan secara khusus dalam salah satu babnya 

dari 16 bab yang ada yakni bab XI. 

Dalam ketentuan umum yang termuat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 disebutkan bahwa:
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Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di 
daerah kabupaten.  

Disamping itu, pasal 93 dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwa:

1. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabung dengan memperhatikan 
asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah 
Kabupaten dan DPRD.

2. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami secara jelas bahwa perbedaan antara desa 

menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999. Kecenderungan pengaturan yang bersifat sentralistik pada Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1979 terlihat pada penekanan desa di bawah kecamatan namun pada Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999, hal tersebut tidak lagi disebutkan. Penekanan desa di 

bawah kecamatan juga mengandung arti penempatan desa lebih sebagai bagian dari 

aparat bitokrasi negara ketimbang melihat desa sebagai satuan kemasyarakatan (sosial-

budaya). Sedangkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan desa 

yang bersifat desentralistik terlihat jelas lewat penekanan pada kewenangan masyarakat 

berkaitan dengan asal-usul serta kewenangan kabupaten dalam pengaturan desa dengan 

prinsip lebih mengutamakan kewenangan masyarakat yang terwakili oleh DPRD.

Namun secara umum perubahan-perubahan yang terjadi setelah pergantian 

peraturan sejauh ini belum terlihat signifikan baik secara normative maupun kenyataan 

empiriknya. Masyarakat desa masih belum begitu merasakan perubahan-perubahan yang 

nyata dalam hubungan mereka dengan pemerintahan desa serta lembaga-lembaga 

formal lainnya.   

F. Tipologi Desa di Indonesia 
Meskipun desa identik dengan pertanian, namun desa-desa di Indonesia tidak 

hanya bersifat pertanian, tetapi terdapat desa-desa lain seperti desa nelayan, desa 

pertambangan, desa pariwisata dan desa lainnya. Menurut Saparin dalam Rahardjo 

(2010:58-59) secara garis besar desa di Indonesia berdasarkan tipologinya antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Desa tambangan; kegiatan penduduknya bergerak pada sektor penyebrangan 

orang dan barang hal ini terjadi seiring dengan kondisi fisik wilayahnya yang 

terdapat sungai besar.

2. Desa nelayan; kegiatan penduduknya bermata pencaharian sebgai nelayan atau 

usaha perikanan laut.

3. Desa pelabuhan; desa ini terkait dengan kondisi infrastruktur yang memadai dan 

letak yang sangat strategis dengan hubungan mancanegara, antar pulau, 

pertahanan/strategi perang dan sebagainya.

   
                

4. Desa perdikan; desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan 

memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja.

5. Desa penghasil usaha pertanian, terdiri dari kegiatan perdagangan, industri, 

kerajinan, pertambangan dan sebagainya.

          
   Gambar 11. Desa Perdikan di Banten        Gambar 12. Desa penghasil padi di Bali 

Gamber 9. Pertambangan di kawasan                   
Pedesaan Papua

Gambar 10. Desa nelayan dan pelabuhan  
kapal nelayan di Ujungbatu Jepara
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6. Desa-desa perintis; desa ini terjadi atau terbentuk karena kegiatan transmigrasi.

7. Desa pariwisata, adanya objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan 

kebudayaan rakyat, keindahan alam, dan sebagainya. 

    
  Gambar 13. Desa Perintis di Kalimantan Gambar 14. Panorama Keindahan Alam Desa   
                 Wisata Sawarna Lebak Banten 

Penentuan tipologi desa pada umumnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik 

desa tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non fisik seperti, hukum (adat) kondisi sosio-

kultural, matapencaharian, yang berimbas pada perkembangan desa. Tipologi desa ini 

sangat erat kaitannya dengan karakteristik desa baik fisik, sosial dan juga budaya atau 

adat istiadat, sehingga muncul beberapa tipologi yang mengacu pada karakteristik 

tersebut. Berikut tipologi desa secara umum dan secara khusus termasuk tipologi desa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

1. Tipologi Desa (pandangan teoritis)
Tipologi desa berdasarkan pandangan teoritis, desa dapat diklasifikasikan 

menjadi tipologi berdasarkan hukum adat, kondisi sosio-kultural, mata pencaharian 

mayoritas penduduk desa dan juga berdasrkan pembangunan desa tersebut. 

a. Tipologi berdasarkan hukum adat; Konsep daerah hukum adat (rechtskring) 

diusulkan ahli hukum pada zaman kolonial, Van Vollenhoven, pada tahun 1918 (Ter 

Haar, 1983). Daerah hukum adat merupakan kesatuan geografi kultural, 

berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu “kultur” (aturan-aturan adat) dan lingkungan 

geografis.

b. Tipologi berdasarkan kondisi sosio-kultural; Konsep tipe sosiokultural semula 

dikembangkan oleh Julian Steward. Konsep ini digunakan oleh Geertz (1981) dan 

Koentjaraningrat. Selanjutnya dikembangankan oleh Koentjaraningrat tipologi 

masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria adaptasi ekologis, sistem dasar 
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kemasyarakatan, dan pengaruh luar Geertz (1981) menggolongkan masyarakat 

Indonesia menjadi Inner Indonesia (II) dan Outer Indonesia (OI)

c. Tipologi berdasarkan mata pencaharian; Tipologi ini menggunakan dasar tipologi 

desa menurut mata pencaharian pokok, mata pencaharian pelengkap, dan 

peralatan/teknologi, sehingga muncul tipologi desa pertanian, nelayan, dan lainnya. 

Komponen-komponen ini merupakan bagian yang vital dari cara beradaptasi 

masyarakat terhadap lingkungannya, atau disebut pula sebagai cara berproduksi. 

d. Tipologi pembangunan masyarakat desa; Tipologi ini dikembangkan mulai pada 

tahun 1971. Dalam tipologi ini seluruh desa di Indonesia dibagi ke dalam tiga tipe 

menurut tingkat perkembangannya. Tipe desa yang paling terbelakang disebut 

sebagai “desa swadaya”, yang mulai agak maju disebut “desa swakarya”, dan desa 

yang paling maju, sesuai dengan tujuan akhir pembangunan masyarakat desa ialah 

“desa swasembada”. Namun tipologi ini menganggap Setiap desa di Indonesia 

dianggap sama baik sumber daya, sosial-kultural dan lainnya sehingga memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi desa yang maju atau disebut desa 

swasembada. 

    
Gambar 15. Desa Swadaya Kampung Naga      Gambar 16. Desa Swasembada Jagung 
                  Tasikmalaya Jawa Barat         Di Ciamis Jawa Barat 

           

2. Tipologi Desa Menurut Peraturan Pemerintah dan Undang-undang
a. Tipologi Desa menurut Permendagri 12/2007 dan PP 72/2005

Tipologi desa berdasarkan Permendagri 12/2007 Menggunakan asumsi 

pada dominasi atau kecenderungan atau penggunaan lahan yang terluas. 

Disamping itu juga didasarkan pada mata pencaharian utama penduduk desa. 

Sehingga jenis tipologi desa  menjadi lebih banyak anatara lain tipologi desa (1) 

persawahan, (2) perladangan, (3) perkebunan, (4) peternakan, (5) nelayan, (6) 
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pertambangan/galian, (7) kerajian/industri kecil,  (8) industri sedang dan besar, 

dan (9) Jasa serta perdagangan. 

Sedangkan tipologi desa menurut Peraturan Pemerintah 72/2005, 

landasan penentuan tipologi desa adalah asal usul desa, kewenangan, dan 

kondisi sosial budaya masyarakat. Sehingga tipologi desanya di bagi atas dasar 

tipologi (1) desa adat, Desa hanya sebagai komunitas lokal berbasis adat yang 

tidak mempunyai pemerintah desa. Beberapa daerah seperti Papua dan Nusa 

Tenggara Timur, (2) desa formal, kalau di Bali sering disebut dengan desa dinas. 

Model ini persis dengan desa-desa di Jawa yang umumnya sudah lama 

berkembang sebagai institusi pemerintahan lokal modern yang meninggalkan 

adat, (3) integrasi adat dan desa formal/dinas. Model ini persis sama dengan 

nagari di Sumatera Barat kondisi sekarang. Sumatera Barat telah melancarkan 

“kembali ke nagari” sejak 2000 yang menggabungkan (integrasi) desa negara 

dengan adat nagari menjadi satu wadah tunggal nagari, dan (3) dualisme adat dan 

desa formal/dinas. Contoh yang paling menonjol model ini adalah desa-desa di 

Bali. Sampai sekarang di Bali tetap mempunyai dua bentuk desa: desa dinas 

(negara) dan desa pakraman (adat). 

b. Tipologi Desa Berdasarkan UU 26/2007 dan Permendari 51/2007
Tipologi desa berdasarkan UU 26/2007 dan Permendari 51/2007 mengacu 

pada fungsi wilayah dan kekayaan karakteristik sumber daya anata lain, wilayah 

fungsional, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan. 

Sehingga tipologi pedesaan diklasifikasikan menjadi, (1) tipologi kawasan 

perdesaan kawasan lindung, dan (2) tipologi kawasan perdesaan kawasan 

budidaya. Tipologi kawasan budidaya dibagi menjadi tipologi berdasarkan sumber 

daya alam dan  tipologi berdasarkan sumber daya buatan (dikelola oleh manusia). 

Tipologi perdesaan kawasan lindung merupakan Wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dengan jenis-jenis tipologinya antara 

lain; (1) Kawasan lindung bawahannya, seperti hutan lindung, bergambut, resapan 

air; (2) Kawasan perlindungan setempat, seperti sepadan sungai, sepadan pantai, 

sekitar waduk/situ/danau, dan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam dan cagar 

budaya, seperti : suaka alam, suaka laut, pantai bakau, Taman Nasional, Hutan 

Raya, Wisata Alam, Cagar Alam, Cagar Iptek; (4) Kawasan rawan bencana, 

seperti, letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, gelombang pasang, dan 
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banjir; dan (5) Kawasan lainnya, seperti taman berburu, cagar biosfer, 

perlindungan plasma nuftah, pengungsian satwa, dan terumbu karang. 

Tipologi perdesaan kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 

daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.  Sehingga tipologi 

kawasan ini berbasis pada sumber daya alam yang terdiri dari; (1) Kawasan 

hutan, seperti hutan produksi, hutan rakyat; (2) Kawasan pertanian, seperti 

perkebunan, hortikultura, pangan, peternakan, perikanan budidaya, perikanan 

tangkap; dan (3) Kawasan pertambangan. Sementara kawasan yang berbasis 

pada sumber daya buatan, seperti kawasan pariwisata, permukiman, industri, 

pendidikan, tempat ibadah, pertahanan dan keamanan. 

G. Tipologi Desa dan Manfaatnya
Penentuan tipologi desa memiliki manfaat yang cukup luar biasa, seiring dengan 

perkembangan desa yang membutuhkan potensi fisik dan non fisik yang berasal dari 

lingkungan atau kawasan desa itu sendiri. Sehingga apabila pembangunan desa melihat 

berdasarkan potensi yang dimiliki maka pembangunan tersebut akan berjalan dengan 

baik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa it sendiri dan meminimalkan 

dampat yang ditimbulkan oleh sampingan pembangunan tersebut. Dalam hal ini 

penyusunan tipologi desa memiliki kegunaan yang sangat penting dalam pembangunan 

desa. 

Asumsi desa yang pertama, desa dan masyarakat desa memiliki karakteristik dari 

aspek fisik, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sehingga kegunaan penyusunan tipologi 

desa dapat memberikan model atau prioritas intervensi sehingga desa dapat 

mengarahkan  pada strategi pembangunan, dengan jenis tipologi desa (1) cenderung 

memiliki kekuatan pada faktor sosial, politik dan budaya; (2) cenderung memiliki kekuatan 

pada faktor fisik dan ekonomi; dan (3) cenderung telah memiliki kekuatan faktor fisik, 

ekonomi, sosial, politik, dan budaya. 

Asumsi desa yang kedua terkait dengan kegunaan penyusunan tipologi desa, 

antara lain menggunakan pendekatan geografis dan topografis, serta kondisi 

geografis/topografis daerah akan menghasilkan resultan pada struktur masyarakat dan 

pola mata pencahariannya. Hal ini akan sangat berguna sebagai instrumentasi model 

intervensi arah pembangunan desa yang berbasis pada keberlanjutan dan ramah 

lingkungan (sustainable development), dengan jenis tipologi desa antara lain (1) tipologi 

dataran tinggi, seperti pegunungan; (2) tipologi lereng; (3) tipologi dataran (biasanya 

persawahan, dan perladangan) dan (4) tipologi pantai atau pesisir.
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Sehingga dengan dibuatnya tipologi desa yang baik dan sesuai dengan 

karakteristik desa baik karakteristik sosial-kultural, karakteristik fisik wilayah, dan sumber 

daya yang dimiliki pembangungan desa akan semakin terarah dan tidak menimbulkan 

suatu maslah salah satunya dapat meminimalisir arus urbanisasi penduduk desa ke 

perkotaan, serta dapat mengoptimalkan potensi desa dengan baik dan berkelanjutan. 
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BAB IV
UNSUR-UNSUR DAN POTENSI DESA

A. Unsur-unsur Pedesaan 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa desa di Indonesia 

masih identik dengan pertanian dan memiliki ikatan yang sangat kuat antar penduduk dan 

saling mengenal sebagaimana dikemukanan oleh Direktorat Jendral Pembangunan Desa 

yang dikutip oleh Johara (1999:55) wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri antara lain; (1). 

Adanya perbandingan tanah dengan manusia (Man Land Ratio) yang besar, (2). 

Lapangan pekerjaan agraris, (3). Hubungan penduduk yang akrab, dan (4) Sifat yang 

menurut tradisi (tradition). Sehingga Desa di Jawa pada awalnya dihuni oleh orang-orang 

seketurunan, mereka memiliki nenek moyang yang sama yaitu para pendiri cikal-bakal 

pemukiman yang bersangkutan. 

Jika suatu desa sudah memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi,  

permasalahan kehidupan mulai bermunculan, seperti masalah ekonomi dan masalah 

sosial lainnya, sehingga beberapa keluarga keluar untuk mendirikan pemukiman baru 

dengan cara membuka hutan karena dianggap tanah yang ditempati sudah tidak 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena ini kini masih terjadi pada suku tradisional di 

Indonesia, misalnya pada suku Baduy yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, 

apabila jumlah penghuni kampung Baduy dalam sudah melebihi kapasitas yang 

ditetapkan secara turun temurun maka harus keluar dari wilayah adat Baduy dalam dan 

keluar membuat pemukiman baru dengan sebutan Baduy luar. Sementara di Tapanuli 

pembukaan desa baru menurut Marbun disebabkan oleh keinginan kelompok baru dalam 

proses mencari hak dan kewajiban sebagai raja adat atau karena tanah desa sudah tidak 

memenuhi lagi menghidupi penghuninya. 

Pada dasarnya dimasa lalu desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal 

yang dalam ungkapan Jawa, rangkah (wilayah), darah (suatu keturunan), dan warah 

(ajaran atau adat). Senada dengan Bintarto yang menyebutkan  bahwa terdapat tiga 

unsur desa antara lain daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Konsep ini sampai 

sekarang melekat dan tidak terbantahkan sehingga kita kenal desa memiliki tiga unsur 

antara lain:

1. Unsur daerah atau wilayah

Daerah meliputi lokasi, luas, batas-batas wilayah, keadaan tanah, dan pola 

penggunaannya. Setiap desa memiliki potensi, berupa sumber daya alam dan 
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sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus mampu mengolah dan 

memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di desa, sehingga desa akan 

berkembang lebih pesat. Demikian pula dengan letak atau lokasi desa, faktor 

tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan desa. Jika desa 

terletak di daerah yang relatif datar dan dekat dengan kota, desa tersebut akan 

mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan desa yang 

letaknya terpencil dan keadaan topografi yang bergelombang.

Gambar 17. Unsur wilayah pedesaan

Unsur daerah ini bukan hanya berupa tanah yang produktif, tetapi tanah yang 

tidak produktifpun termasuk dalam unsur daerah beserta penggunaannya, termasuk 

lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis desa setempat. Unsur 

wilayah pedesaan sangat menentukan pola pemukiman desa dan juga ikut 

mempengaruhi interaksi dengan desa lain disekitarnya sehingga akan menentukan 

tingkat kemajuan suatu desa dengan tanpa mengesampingkan sumberdaya alam 

dan manusia pedesaan.  

2. Unsur Penduduk 

Permasalahan unsur penduduk desa meliputi kuantitas dan kualitas penduduk 

desa. Kuantitas penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, penyebaran 

dan mobilitas. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata 

pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran penduduk. Jika suatu 

desa memiliki kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang tinggi, desa 

tersebut akan berkembang lebih pesat dari desa lainnya.
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Gambar 18. Unsur penduduk pedesaan 

 

Unsur penduduk bukan hanya sekedar pada komponen kualitas dan kuantitas 

penduduk desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan 

mobilitas, tetapi matapencaharian penduduk desa setempat juga termasuk dalam 

unsur penduduk, karena matapencaharian penduduk desa kini tidak terpaku pada 

matapencaharian pertanian, tetapi sudah mengalami peragaman matapencaharian 

seiring dengan industrialisasi pedesaan dan juga masuknya ekonomi pertanian. 

Sehingga metapencaharian penduduk di desa bersifat dinamis sama halnya dengan 

kualitas dan kuantitas penduduk. 

Secara kualitas sumberdaya manusia, desa memang masih tergolong rendah 

hal ini tercermin dari tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja apabila 

dibandingkan dengan di perkotaan. Sebagaian bersar penduduk angkatan kerja di 

pedesaan di Indonesia masih berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Berikut 

ini tabel tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja di pedesaan dan perkotaan di 

Indonesia. 

Tabel 5. Perbandingan Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 
Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014

Daerah (Orang) Daerah (%)
No Pendidikan 

Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Jumlah 

1 <SD 19.125.570 38.306.839 33,3 66,6 57.432.409
2 SMTP 11.094.240 11.663.858 48,7 51,2 22.758.098
3 SMTA 22.096.491 10.459.477 67,8 32,1 32.555.968
4 Diploma I/II/III/Akademi 2.405.011 92.037 72,3 2,7 3.325.381
5 Universitas 7.053.814 2.191.321 76,2 23,7 9.245.135

Jumlah 61.775.126 63.541.865   125.316.991
Sumber: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPS Indonesia 
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Berdasarkan tebel perbandingan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di 

pedesaan dan perkotaan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya 

manusia masih tergolong relatif rendah. Hal ini terlihat sebagain besar angkatan kerja 

pedesaan hanya berpendidikan sekolah dasar dan tamatan sekolah menengah 

pertama (SMP). Meskipun sudah terdapat angkatan kerja pedesaan yang memiliki 

tingkat pendidikan Universitas sebanyak 23,7%, namun hal itu belum cukup 

mengangkat rendahnya kualitas sumberdaya manusia pedesaan. Seiring dengan 

sangat banyaknya jumlah desa yang tersebar di wilayah Indonesia.

Selain masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia pedesaan di Indonesia, 

maslah unsur kependudukan  yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk di 

Indonesia masih tingginya angka perumbuhan penduduk, rendahnya tingkat kesehatan 

dan juga tingginya angka kemiskinan akibat imbas dari pemasalah sebelumnya, 

sehingga masih sering kita mendengar desa identik dengan kemiskinan dan 

keterbelakangan terutama di negara berkembang termasuk Indoneisa.

3. Tata Kehidupan 

Tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan masyarakat 

desa atau seluk-beluk mengenai masyarakat desa (rural society). Pola kehidupan 

masyarakat desa yang guyub dan homogen serta memiliki ikatan tradisi dan gotong 

royong yang kuat merupakan potensi bagi kelangsungan dan pembangunan 

kehidupan desa. Namun tatakehidupan desa yang guyub dengan sifat gotong 

royongnya kini sudah mulai memudar seiring dengan pembangunan dan gencarnya 

pengkotaan desa yang tidak memperhatikan potensi desa dengan baik.

Gambar 19. Sifat Kegotong-royongan penduduk desa 
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Ketiga unsur desa tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Unsur daerah, penduduk, dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau 

disebut living unit. Daerah menyediakan sumberdaya alam (potensi fisik) yang 

mendukung kehidupan. Penduduk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk 

mempertahankan kehidupan. Tata kehidupan memberikan jaminan ketenteraman dan 

keserasian hidup bersama di desa (Bintarto, 1984:14). Sehingga terciptalah desa yang 

harmonis, selaras dan sejahtera, (?).

Maju-mundurnya desa tergantung pada tiga unsur desa yang dalam kenyataannya 

ditentukan oleh faktor usaha manusia (human efforts) dan tata geografi (geographical 

setting). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “human efforts” untuk 

memanfaatkan daerahnya. Sehingga tiap-tiap desa mempunyai “geographical setting” 

dan “human efforts” yang berbeda-beda dengan tingkat keadaan, kemakmuran, dan 

tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Selain tiga unsur desa tersebut yang mempengaruhi kemajuan desa, faktor 

lingkungan geografis memberikan pengaruh terhadap tata kehidupan atau kegotong 

royongan masyarakat desa yang dapat memberikan kemajuan atau sebaliknya pada 

desa, antara lain:

1. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk 

adaptasi kepada penduduk.

2. Faktor iklim yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk 

terutama petani-petaninya.

3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan 

bencana lainnya yang harus dialami dan dihadapi bersama.

Selain tiga unsur desa dan faktor lingkungan geografis seperti faktor tofografis, 

faktor iklim, dan faktor bencana, terdapat lima komponen lain yang sangat mempengaruhi 

tingkat kemajuan desa. Menurut Muhamad dalam Yulianti dan Poernomo (2003: 24) 

menjelaskan ada lima komponen dalam sistem pedesaan yang maju. Komponen-

komponen tersebut secara rinci adalah:  

a. Komponen Sumberdaya Pertanian dan Lingkungan Hidup. Dalam sistem pertanian 

dan lingkungan hidup pedesaan mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber 

input bagi subsistem perekonomian (jasmani juga sebagai pelepas kepenatan jiwa). 

Peran ganda lingkungan bagi masyarakat desa ini kerap kali menjadi hambatan 

dalam pengembangan pertanian akan tetapi kearipan pandangan terhadap alam 

dewasa ini disadari sangat penting bagi kelestarian alam.

b. Komponen Perekonomian Wilayah Pedesaan. Di wilayah pedesaan, kegiatan 

ekonomi disektor basis ekonomi yang menghasilkan produk untuk memenuhi 
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kebutuhan pasar di luar daerah sehingga barang dominan yang dihasilkan berupa 

komoditi primer dan komoditi sekunder. Keterkaitan pola produksi ini menyebabkan 

pedesaan mempunyai integrasi yang kuat dengan daerah lainnya. 

c. Komponen Kelembagaan Sosial Pedesaan. Komponen pertanian ditandai dengan 

eratnya hubungan petani pedagang, penyebar inovasi, pengelola saprodi usaha-tani 

secara lokal, petani maju sebagai pioner dan pemberi fasilitas pengangkutan. 

Kelembagaan pertanian berkaitan erat dengan kelembagaan bagi hasil yang berlaku 

dan selanjutnya menentukan distribusi pendapatan dalam masyarakat pedesaan. 

d. Komponen Sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia di wilayah pedesaan 

menjadi subjek atau pelaku yang mengendalikan sebagian besar prilaku sistem 

wilayah sekaligus menjadi objek atau sasaran dari prilaku tersebut. Oleh karena itu 

kualitas petani sebagai subjek sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan skil 

manajerial, perubahan-perubahan skil ketenagakerjaan. Sementara itu sebagai objek 

petani lebih berperan sebagai konsumen yang kualitasnnya ditentukan oleh tingkat 

pemenuhan kebutuhan fisik minimum.

e. Komponen Sarana dan Prasarana Fisik. Komponen ini secara langsung berkaitan 

dengan komponen kelembagaan sosial. Secara fungsional komponen ini dibedakan 

sarana fisik penunjang produksi dan aktifitas sosial.

Pada prinsipnya semua komponen yang berada di pedesaan baik komponen fisik 

seperti bentuk topografi, iklim, faktor bencana serta komponen sosial termasuk 

kelembagaan sosial pedesaan, sumberdaya pertanian, sumberdaya manusia, serta 

sarana dan prasarana fisik penunjang aktivitas memiliki peran yang sangat penting dalam 

merencanakan kemajuan desa di Indonesia. 

B. Fungsi Desa 
Sebagaimana kita ketahui desa memiliki fungsi yang sangat vital dalam mendukung 

pembangunan dan kehidupan masyarakat kota. Namun desa masih sangat melekat 

dengan sebutan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan ditengah potensi fisik 

dan non fisik yang dimiliki desa cukup melimpah. Lemahnya human efforts menjadi 

penghalang kemajuan pedesaan di Indonesia ditengah potensi sumberdaya alam yang 

berlimpah seakan tidak termanfaatkan dengan baik untuk kemajuan desa.

Berikut ini fungsi desa dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan 

kota-kota disekitarnya.

a. Desa sebagai hinterland, dalam hubungannya dengan kota, maka desa sebagai 

hinterland kota atau daerah pendukung yang berfungsi sebagai suatu pemberi atau 
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penyuplai bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan 

makan lainnya seperti kacang, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan 

makan lain yang berasal dari hewan.

b. Desa sebagai raw material dan man power, desa ditinjau dari sudut potensi 

ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja 

(man power) yang tidak kecil namun tenaga kerja non skil yang tinggi atau tenaga 

kerja kasar.

c. Dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, desa 

manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya.  

Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris. Namun beberapa desa 

di Jawa sudah menunjukkan perkembangan yang baru, yaitu dengan timbulnya industri-

industri kecil di daerah pedesaan dan merupakan “rural industries”.

C. Potensi Desa
Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, potensi desa akan menentukan 

kemajuan suatu desa tanpa menganggap rendah peran human efforts suatu desa yang 

bersangkutan. Ada bebrapa desa yang memiliki potensi desa yang potensial untuk 

dikembangkan namun desa tersebut belum maju dan masih termasuk desa tertinggal, 

tetapi ada pula desa yang memiliki potensi desa yang tidak terlalu baik terutama potensi 

fisik namun desa tersebut mampu menjadi desa maju karena penduduknya memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan desa meskipun potensi desanya sangat terbatas.

Berikut ini potensi desa baik potensi fisik maupun potensi nonfisik yang akan 

mendukung perkembangan suatu desa.

a. Potensi Fisik Desa

Berikut ini yang termasuk potensi fisik desa antara lain:

1. Tanah dalam arti sumber tambang dan mineral, tanah berfungsi sebagai sumber 

potensi yang sangat penting di pedesaan karena digunakan sebagai media 

tumbuhnya tanaman pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian dan 

penghidupan. 

2. Air, dalam arti sumber air. Di pedesaan, air yang tersedia di alam digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dimanfaatkan untik irigasi 

lahan pertanian dan perikanan. 

3. Iklim dan Angin, merupakan peranan penting bagi desa agraris, karena dapat 

dimanfaatkan sebagai penggerak kincir angin untuk pengairan. Iklim 

berpengaruh terhadap pola bercocok tanam untuk penyediaan bahan pangan.
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4. Ternak, berfungsi sebagai sumber tenaga untuk membajak sawah, mengangkut 

hasil pertanian dan hasil hutan, sumber bahan makan dan sember keuangan.

5. Manusia, sebagai potensi sumber tenaga kerja di desa. Manusia memiliki 

kemampuan untuk mengolah apa yang tersedia di alam untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.

Gambar 20. Panorama keindahan alam di Desa Sawarna Kecamatan Bayah 
       Lebak, salah satu potensi fisik desa bidang pariwisata 

Selain yang telah diuraikan di atas, panorama keindahan alam pedesaan yang 

masih sangat asri dan lestari menjadi salah satu potensi fisik pedesaan yang bisa 

dikembangkan untuk kemajuan desa dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat 

pedesaan, tanpa menghilangkan dan memberdayakan potensi fisik lainnya seperti 

potensi pertanian, potensi perikanan, perkebunan, dan potensi lainnya. 

Termanfaatkannya potensi pariwisata di pedesaan selayaknya akan meningkatkan 

tergarapnya potensi-potensi pedesaan lainnya dalam mendukung perkebangan 

pariwisata. 

b. Potensi Nonfisik Desa

Potensi nonfisik desa merupakan potensi yang tidak kalah pentingnya dengan 

potensi fisik desa, dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan kemajuan 

desa. Potensi nonfisik ini amat sangat menentukan kemajuan suatu desa. Berikut ini 

yang termasuk potensi nonfisik desa:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong sebagai kekuatan untuk 

berproduksi dan pelaksanaan pembangunan, atas dasar saling kerjasama dan 

saling pengertian.
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2. Lembaga sosial serta lembaga pendidikan sebagai potensi positif bagi 

pembangunan desa.

3. Aparatur Desa, sebagai sumber kelancaran jalannya pemerintahan.

Semua potensi desa baik potensi fisik maupun potensi nonfisik merupakan suatu 

potensi yang bisa dikembangkan dengan baik dalam menyongsong pembangunan untuk 

mewujudkan desa yang lebih maju. Untuk mewujudkan hal tersebut selayaknya potensi 

yang dimiliki desa menjadi perhatian utama dalam mengembangkan desa karena apabila 

pembangunan desa berdasarkan pada potensi yang ada, maka pembangungan tidak 

akan menimbulkan suatu masalah berarti dan masyarakat menjadi modal utama dalam 

pengembangan desanya sendiri melalui sifat gotong royongnya.  

Dalam potensi nonfisik desa lembaga sosial pedesaan mempunyai peranan cukup 

penting alam memajukan desa. Ironisnya lembaga sosial pedesaan yang ada di bebrapa 

wilayah di Indonesia hanya berupa pelang atau nama yang terpampang di kantor kepala 

desa tanpa melakukan kegiatan apapun sebagaimana mestinya, sehingga tidak heran 

apabila kita sering melihat kantor desa di penuhi pelang lembaga sosial desa, tatapi pada 

kenyataanya lembaga-lembaga sosial yang ada di pedesaan tersebut tidak menjamin 

kemajuan suatu desa karena tanpa ada aktivitas lembaga-lemabaga sosial desa tersebut 

dengan baik. 

Mengapa lembaga sosial pedesaan mengalami hal demikain? Apakah pengetian 

dan tugas lembaga sosial pedesaan tidak dipahami dengan baik oleh semua kalangan? 

Atau ada bebrapa faktor lain yang menyebabkan lembaga-lembaga sosial 

kemasyarakatan di pedesaan bersifat hidup segan mati tidak mau. Untuk lebih memahami 

istilah lembaga sosial di pedesaan berikut di ungkapkan beberapa penegrtian menurut 

para ahli sosilogi. 

Menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, Lembaga adalah suatu sistem norma 

untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat yang di pandang penting. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan adalah himpunan 

norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam 

kehidupan  masyarakat.  Koentjaraningrat  menyebutkan lembaga kemasyarakatan 

adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas 

untuk memenuhi komplek  kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat termasuk di 

pedesaan.

            Dari beberapa depenisi diatas dapat di ambil pengertian bahwa lembaga adalah 

suatu sistem atau norma yang mempunyai nilai. Suatu sistem nilai atau norma berpusat di 

sekitar kepentingan atau tujuan tertentu. Sehingg nilai dan norma yang ada di lembaga 
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menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat 

lembaga-lembaga tersebut. Secara singkat dapat diartikan lembaga kemasyarakatan 

adalah kumpulan norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai 

yang di pandang penting dalam masyarakat. Dalam setiap lembaga setiap orang pasti 

punya status peran tertentu.

Menurut Gillin dan Gillin ada beberapa macam ciri-ciri umum lembaga 

kemasyarakatan yaitu :

a. Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-

pola prilaku terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.

b. Suatu tingkatan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.

c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai arti dan tujuan tertentu.

d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat yang berguna untuk mencapai tujuan 

lembaga.

e. Lembaga juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.

f. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis.

Dalam buku sosiologi pedesaan kupasan lembaga-lembaga kemasyarakatan akan 

lebih banyak di tunjukan pada lembaga pemerintahan desa serta yang terkait dengan itu. 

Sebab, untuk masyarakat desa di Indonesia umumnya, lembaga pemerintahan ini 

memiliki peranan yang penting. Mengenai hal ini yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia 

mempunyai beragam suku, adapt istiadat dan budaya. Besarnya peranan lembaga 

pemerintahan di suatu desa sangat berbeda dengan desa yang lain. Untuk desa yang di 

dasarkan pada hubngan darah sangat berbeda dengan desa yang berdasarkan pada 

hubungan kedaerahan. Sistem desa yang pertama kepemimpinan desa tidak begitu 

berpengaruh, karena masyarakatnya di bentuk oleh kebiasaan adapt istiadat, sedangkan 

desa yang kedua sistem kepemimpinan desa sangat berpengaruh, di dalamnya ada 

suaatu bentuk kerja sama dengan melakukan pemilihan kepala desa yang di pilih.

            Adapun lembaga kemasyarakatan di pedesaan adalah (1) Lembaga Musyawarah 

Desa (LMD); LMD merupakan permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari 

kepala-kepala dusun, pmpinan lembaga-lembaga kemasyrakatan, dan pemuka 

masyarakat di desa sebgai wujud dari demokrasi pancasila di desa. LMD ini di pandang 

sebagai wakil-wakil rakyat pada penentuan kebijaksanaan pembangunan di desanya. 

Anggotanya terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun, sosial polotik dan 

golongan propesi yang bertempat tinggal di desanya. 

LMD befungsi sebagai pembawa aspirasi rakyat desa. Dalam LMD inilah tokoh 

formal dan informal di pertemukan sehingga dapat seiring sejalan dalam membangun 



50

desa. Sesuai dengan sifatnya, LMD mempunyai fungsi untuk mengesahkan setiap 

keputusan desa. Oleh karena itu, anggota LMD harus memperhatikan perkembangan 

yang terjadi dalam masyrakat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk 

dimusyawarahkan dalam rapat musyawarah desa. (2) Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa (LKMD); LKMD merupakan wadah yang menampung aspirasi, partisipasi, kegiatan 

dan peranan masyrakat dalam pembangunan di daerah pedesaan. Lembaga ini 

mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan masyarakat secara aktif dan positif 

untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. 

Fungsi LKMD antaralain sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dalam 

pelaksaan pembangunan,mananamkan pengertian dan kesadaran penghayatan serta 

pengamalan pancasila, menggalimemamfaatkan semua potensi, serta menggerakkan 

swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai sarana komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, membina dan menggerakan 

potensi pemuda untuk pembangunan, meningkatkan peran wanita dalam mewujutkan 

keluarga sejahtera, membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat 

untuk pembangunan, melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu pemerintahan 

desa untuk menciptakan ketahan yang mantap. (3) Lembaga Kewanitaan Desa (PKK); 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meruapakan salah satu bagian dari LKMD. 

Sasarannya adalah agar kaum wanita desa aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan 

desa. PKK harus diketahui oleh istri kepala desa yang sekaligus sebagai ketua II LKMD. 

Tujuan dari organisasi tersebut dalam rangka membina mengembangkan kesejahteraan 

keluarga lahir dan batin. (4) Koperasi Unit Desa (KUD); Lembaga lain yang sangat 

penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat desa selain dari LKMD adalah 

KUD. Koperasi Unit Desa mempunya peranan yang besar dalam masyarakat desa 

Khususnya dalam bidang pertanian. Sebagai mana diketahui, bahwa pertanian 

merupakan sumber kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat desa pada 

umumnya[6]. Maka lembaga apapun yang mengupayakan perkembangan, kemajuan 

maupun kelestarian, dengan sendirinya mempunyai peranan yang sangat penting.

            Dalam menjalankan tugasnya, KUD mempunyai beberapa fungsi ditengah 

masyarakat pedesaan, yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian, melakukan 

penjagaan dan penyelamatan terhadap hasil produksi dari berbagai ancaman. (5) Rukun 

Kampung (RK); Lembaga lain yang berperan langsung dalam perkembangan desa adalah 

Rukun Keluarga. RK berada di bawah dusun, namun RK sejajar dengan Rukun Warga 

(RW). Rw lembaga yang mempunyai kedudukan di bawah lingkungan kelurahan 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3430042969584362765#_ftn6
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sedangakan RK satu kesatuan hukum yang berada di bawah dusun yang berhak 

mengurusi rumah tangga sendiri. (6) Lembaga Lain-Lain; Lembaga kemasyarakatan lain 

yang berkembang ditengah masyarakat pedesaan antara lain sebagai lembaga adat, 

lembaga keagamaan, yayasan sosial dan pendidikan, dan organisasi kepemudaan 

(Krangtaruna, Pemuda Mrsjid, KNPI, Taruna Tani dan lain-lain)

Kesemuanya itu ada di tengah masyarakat dan mempunyai peranan penting 

dalam melakukan pembangunan desa untuk jadi lebih maju serta memiliki sistem norma 

yang mengatur mereka. Namun sangat disayangkan lembaga-lembaga yang menjadi 

potensi nonfisik desa sampai saat ini di sebagain besar wilayah pedesaan di Indonesia 

masih belum optimal dan hanya terpampang pelang lembaga-lembaga tersebut di kantor 

desa. 

D. Klasifikasi  Desa
Banyak para ahli yang menggolongkan desa berdasarkan karakteristik tertentu, 

namun pada dasarnya penggolongan desa biasanya hanya didasarkan pada jumlah 

penduduk dan luas wilayah atau sering disebut dengan istilah berdasarkan potensi fisik. 

1. Penggolongan desa di Jawa berdasarkan angka kepadatan penduduk:

b. Desa terkecil yaitu desa dengan kepadatan penduduk 100/km2

c. Desa kecil yaitu desa dengan kepadatan penduduk antara 100 – 500/km2

d. Desa sedang yaitu desa dengan kepadatan penduduk antara 500 – 1500/km2

e. Desa besar yaitu desa dengan kepadatan penduduk antara 1500 – 3000/km2

f. Desa terbesar yaitu desa dengan kepadatan penduduk antara 3000 -  4500/km2

2. Penggolongan desa di Jawa berdasarkan luas wilayah:

a. Desa terkecil, luas antara 0 – 2 km2

b. Desa kecil, luas antara 2 – 4 km2

c. Desa sedang, luas 4 – 6 km2

d. Desa besar, luas 6 – 8 km2

e. Desa terbesar, luas 8 – 10 km2

Di Amerika, Kolb dan Brunner menggolongkan desa berdasarkan jumlah penduduk, 

yaitu :

a. Small Village, penduduk antara 250 – 1000 orang

b. Medium Village, penduduk antara 1000 – 1750 orang

c. Large Village, penduduk antara 1750 – 2000 orang
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Jumlah penduduk desa di Pulau Jawa umumnya antara 800 – 11.000 orang, 

dengan demikian, bila desa digolongkan berdasarkan jumlah penduduknya, desa di Jawa 

adalah sebagai berikut :

a. Desa terkecil, berpenduduk di bawah 800 orang

b. Desa kecil, berpenduduk 800 – 1600 orang

c. Desa sedang, berpenduduk 1600 – 2400 orang

d. Desa besar, berpenduduk 2400 – 3200 orang

e. Desa terbesar, berpenduduk lebih dari 3200 orang

Bila dibandingkan dengan pendapat Kolb & Brunner, terdapat perbedaan 

penggolongan antara desa-desa di Negara industri/maju dengan desa-desa di Negara 

agraris/berkembang. Mengapa demikian ?

E. Masyarakat Pedesaan 
Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang tetah cukup lama hidup dan 

bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang 

dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartohadi Kusumah mengemukakan bahwa 

desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat  tinggal masyarakat, pemerintahan 

sendiri. Menurut Bintarto, desa merupakan  perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, 

ekonomi, politik dan kultural yang  terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya 

dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat lainnya yaitu menurut 

Paul H. Landis, desa adalah masyarakat yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa 

dengan  karakteristiknya sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa 

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan 

3. Cara berusaha (perekonomian) adalah agraris yang paling umum yang sangat  

dipengaruhi alam seperti; iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan  

pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. 

Dengan kata lain masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat yang bersifat 

homogen, tertib dan tentram dalam kehidupan sosialnya, menerima keadaan hidup tanpa 

ada perselisihan serta menolak segala bentuk pembaharuan, meskipun dalam 

kenyataannya anggapan-anggapan tersebut tidak selalu benar. Ada pula yang 

menyatakan bahwa masyarakat pedesaan beragam bermula tumbuh sebagai kelompok-

kelompok sosial, hidup dari perburuan dan pengumpulan makanan. Mereka berburu 

binatang liar serta mengumpulkan biji-bijian, akar-akaran maupun buah-buahan yang 

dapat diperoleh disekitarnya dengan hanya menggunakan peralatan dan teknologi yang 
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sederhana dengan pembagian kerja yang bertumpu pada jenis kelamin, dimana pada 

umumnya laki-laki yang berburu binatang karena dianggap lebih cekatan dan perempuan 

bekerja mengumpulkan biji-bijian dan makanan dari tanaman liar disekitar tempat tinggal 

(Darsono, 2005: 41-42).

Selain memiliki karakteristik tersebut di atas, masyarakat desa memiliki karakteristik 

lain yang sangat penting untuk dipahami anata lain: 

a. Di dalam masyarakat pedesaaan diantara warganya mempunyai hubungan yang 

lebih mendalam bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar 

batas-batas wilayahnya. 

b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan 

(Gemeinschaft atau paguyuban). 

c. Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari sektor pertanian. Pekerjaan-

pekerjaan yang bukan di sektor pertanian merupaakn pekerjaan sambila (part time) 

yang biasanya sebagai pengisi waktu luang sambil menunggu pertaniannya 

memanen. 

d. Masyarakat tersebut sifatnya homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, 

kepercayaan atau agama, adat istiadat dan sebagainya. 

1. Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan
Corak kehidupan masyarakat desa dapat dikatakan masih homogen dan pola 

interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan 

berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Hal yang sangat berperan dalam 

interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial. Interaksi sosial selalu 

diusahakan agar bersifat supaya kesatuan sosial (social unity) tidak terganggu konflik 

atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terajadi. Prinsip 

kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. Kekuatan 

yang mempersatukan masyarakat pedesaan timbul karena adanya kesamaaan-

kesamaan kemasyarakatan, seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan 

kesamaan pengalaman.

Sosial kemasyarakatan desa ditandai dengan pemilikan ikatan batin yang kuat 

sesama warga desa, yaitu perasaan setiapa masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya 

seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup 

serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakat atau 

anggota-anggota masyarakat. Karena beranggapan sama-sama sebagai anggota 
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masyarakat yang saling mencintai, menghormati, mempunyai hak dan tanggung jawab 

yang sama terhadap keselamatan dan kebahagian bersama di dalam masyarakat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan mempunyai 

kepentingan pokok yang hampir sama satu sama lain. Hal ini terlihat dengan selalu 

bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama. Misalkan pada waktu 

mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan, membuat saluran air, 

dan sebagainya. Masihkan hal tersebut berlangsung dengan baik di setiap wilayah 

pedesaan di seluruh nusantara untuk saat ini? Nampaknya sudah mulai mengalami 

penurunan. Adapun bentuk-bentuk kerja sama dalam masyarakat sering diistilahkan 

dengan gotong-royong dan tolong-menolong. 

Gamber 21. Kegotong-royongan Masyarakat Pedesaan 

Terdapat dua macam pekerjaan gotong-royong yang seling dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan yang sampai saat ini masih lestari di sebagian besar wilayah 

pedesaan antara lain: 

a. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat 

itu sendiri.

b. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang inisiatifnya tidak timbul dari masyarakat 

itu sendiri, berasal dari luar itu ada dua macam, yaitu kerja sama jenis pertama 

biasanya sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya bagi mereka, sedangkan jenis 

yang kedua biasanya kurang dipahami kegunaannya. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa masyarakat pedesaan yang agraris dinilai oleh orang-orang kota sebagai 

masyarakat yang tentram, damai dan harmonis sehingga dijadikan tempat untuk 

melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramain dan keruwetan pikiran. 
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Meskipun di pedesaan terkenal dengan sifat kegotong-royongannya yang masih 

tinggi pada sebagaian besar masyarakat pedesan di Indonesia serta perasaan tentram, 

damai, dan harmonis sangat melekat, namuan tidak meutup kemungkinan pada 

masyarakat pedesaan terjadi gejolak sosial. Terdapat bermacam-macam gejala sosial 

yang sering timbul di pedesaan seperti konflik, kontroversi (pertentangan), dan kompetisi 

(persaingan) namun gejala sosial yang timbul tersebut tidak separah dan seketat di 

perkotaan, karena masyarakat pedesaan masih memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi 

dan kegotong-royongan yang masih berlaku baik. Berikut gejala sosial yang terjadi di 

pedesaan antara lain:

a. Konflik, karena hampir setiap hari dari mereka yang selalu berdekatan dengan  

tetangganya secara terus-menerus dan hal ini menyebabkan kesempatan untuk 

bertengkar sangat banyak. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi biasanya 

berkisar pada masalah sehari-hari, rumah tangga dan sering menjalar ke luar rumah 

tangga, sedangkan sumber banyak pertengkaran itu rupa-rupanya berkisar pada 

masalah kedudukan dan gengsi, perkawinan dan sebagainya. 

b. Kontroversi (pertentangan), pertentangan di pedesaan disebabkan oleh perubahan 

konsep-konsep kebudayaan (adat-istiadat), psikologis atau dalam hubungannya 

dengan guna-guna (black magic). Para ahli hukum adat meninjau masalah 

pertentangan ini dari sudut kebiasaan masyarakat. 

c. Kompetisi (persaingan), wujud persaingan bisa positif dan juga bisa negatif. Positif 

bila persaingan wujudnya saling meningkatkan, usaha untuk meningkatkan prestasi 

dan produksi atau out put (hasil). Sebaliknya yang negatif, bila persaingan ini hanya 

berhenti pada sifat iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya 

melancarkan fitnah. 

Permasalahan gejala sosial di atas terkadang terjadi akibat dari sisitem perlapisan 

sosial masyarakat pedesaan, dimana lapisan masyarakat atas, menengah, dan bawah 

tidak saling mengayomi dan berbagi dengan baik dalam berbagai sehingga memunculkan 

gejala sosial yang sifatnya konfik. Sistem lapisan masyarakat pedesaan terjadi dengan 

sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, tetapi ada pula yang sengaja disusun 

untuk mengejar suatu tujuan bersama, yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan 

masyarakat terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian 

keanggotaan kerabat seorang kepala desa dan juga harta dalam batas-batas tertentu. 

Alasan yang dipakai dalam menentukan lapisan sosial masyarakat di pedesaan 

Indonesia berbeda antar wilayah di tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya 

berburu hewan, alasan utama adalah kepandaian berburu dalam menentukan pelapisan 



56

sosial. Sedangkan pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam maka,  

kerabat pembuka tanah (yang dianggap asli) dianggap sebagai orang-orang yang 

menduduki lapisan tinggi. Fenomena ini terjadi dapat di wilayah pedesaan di Indonesia, 

misalnya pada masyarakat Batak, dimana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama 

membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi karena mereka dianggap 

sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan. Berbeda dengan 

masyarakat yang menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai 

kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, maka kelompok itulah yang menjadi lapisan 

sosial tinggi.

 Naumn secara teoritis, semua manusia dianggap sederajat. Akan tetapi sesuai 

dengan kenyataan hidup karena kelompok sosial tidaklah demikian. Pembedaan atas 

lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap 

masyarakat? Adapun ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan 

masyarakat ke dalam suatu lapisan masyarakat atau kekayaan. Berikut ukuran penentuan 

lapisan sosial di pedesaan:

1. Ukuran kekayaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka 

termasuk dalam lapisan paling atas, kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada 

bentuk rumah, kendaraan pribadinya, mempergunakan pakaian serta bahan pakaian 

yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang barang mahal dan seterusnya.

2. Ukuran kekuasaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang 

mempunyai wewenang terbesar maka ia menempati lapisan atas. 

3. Ukuran kehormatan, ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-

ukuran kekayaan dan atau kekuasaan, orang yang paling disegani dan dihormati 

mendapat tempat yang terbatas. 

4. Ukuran ilmu penegetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran yang dipakai oleh 

masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, akan tetapi ukuran tersebut 

kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena bukan 

mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. 

Hal yang demikian memicu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut 

walaupun dengan usaha yang tidak halal. 

Tetapi ukuran tersebut tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran 

lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai 

dasar timbulnya sistem pelapisan sosial dalam suatu masyarakat pedesaan.
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2. Kehidupan Budaya Masyarakat Pedesaan 
Kebudayaan adalah cara hidup yang dibina oleh suatu masyarakat guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti untuk bertahan hidup, kelangsungan jenis 

manusia dan penerbitan pengalaman sosial. Kebudayaan adalah penjumlahan atau 

akumulasi semua obyek materil, pola organisasi kemasyarakatan, cara tingkah.taku, 

pengetahuan, kepercayaan dan lain-lain yang dikembangkan dalam pergaulan hidup 

manusia. 

Kebudayaan tidaklah diwariskan secara biologis. Setiap angkatan mempelajari 

sendiri dan meneruskan pada generasi yang berikutnya dan ditambah dengan apa yang 

dirubah atau dikembangkan selama masa hidupnya dengan transmisi ini maka 

dimungkinkan adanya kelangsungan kebudayaan selama beberapa generasi. 

Kebudayaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya itu dapat dilakukan dengan 

cara memperkenalkan:

1. Kebiasaan, yaitu cara yang sudah menetap dan umum untuk melakukan sesuatu, 

dan sudah diakui oleh masyarakat. 

2. Adat, yaitu cara tingkah laku dalam masyarakat yang diberi sanksi dan dianggap 

sebagai cara yang tetap dan baik.

3. Upacara peribadatan, yaitu suatu rangkaian gerak dan perkataan yang dilakukan 

oleh orang-orang tertentu dengan parayaan simbolik perkataan tertentu cara-cara 

yang mempunyai arti.

Gambar 22. Upacara Seren Taun Di Desa Cisungsang Lebak Banten 
      Bentuk Kebudayaan Turun-temurun 
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Ribuan warga Cisungsang, Cibeber, Lebak, Banten, 
menggelar tradisi Seren Taun. Acara itu digelar sebagai 
bentuk syukur atas hasil panen kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Perayaan adat tersebut digelar dengan 
membawa berbagai hasil bumi berkeliling lapangan, 
sembari diiringi alunan musik tradisional angklung dan 
gendang.

Seren Taun merupakan bentuk syukuran atas segala hasil pertanian dalam 
bentuk panen padi, pisang, cengkih dan berbagai hasil pertanian. Perayaan simbol 
kemakmuran itu dilaksanakan setelah musim panen raya, setiap tahunnya.

Pelaksanaan upacara adat di kesepuhan Cisungsang sudah berlangsung ratusan 
tahun. Uniknya, hal itu masih tetap dipertahankan, hingga saat ini. Sebagian besar 
masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut bertani menanam padi di sawah dengan 
hasil panen satu kali dalam satu tahun. Hasil panen selama satu tahun sekali 
tersebut, mereka disimpan dalam lumbung yang terletak di pinggir rumah warga untuk 
mencukupi kebutuhan makan hingga musim panen berikutnya. Hingga kini belum 
pernah terjadi kerawanan pangan karena lumbung pangan bisa bertahan hingga 
panen mendatang. 

Upacara Seren Taun tersebut dilangsungkan selama tiga hari dan diisi dengan 
berbagai hiburan seperti pagelaran musik dangdut dan tradisional, wayang golek 
serta berbagai perlombaan.

sumber: http://bantenculturetourism.com/
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BAB V
TENAGA KERJA PEDESAAN

A. Dinamika Kependudukan  
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar secara 

kuantitas, hal ini merupakan modal yang sangat bagus dan cukup besar dalam 

merencanakan pembangunan, namun besarnya penduduk masih belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik seiring dengan kualitas penduduk yang masih relatif rendah 

jika dibandingakn dengan negara-negara lain. Selain rendahnya kualitas penduduk yang 

berimbas pada rendahnya skill masyarakat, permasalahan lain yang selama ini menjadi 

permasalah akut di Indonesia antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, 

dimana 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, selain itu masalah lain yang 

muncul yang sulit teratasi, tingginya angka urbanisasi penduduk pedesaan ke kota-kota 

besar. Sehingga masalah perkotaan di kota-kota besar di Indoensia relatif sama yaitu 

kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan yang tinggi, munculnya pemukiman 

kumuh, dan juga tingginya angka kriminalitas akibat tekanan hidup yang semakin tinggi.

Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi wilayah desa dan kota di Indonesia 

pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk yang tinggal di desa 

sebanyak 50,21% dan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan sebanyak 49,78%., 

dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa pada tahun 2010. Dan 

pada tahun 2014 berdasarkan presentase jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di 

perkotaan telah mencapai 54%, padahal sebelumnya sebagaian besar penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk di pedesaan akan semakin berkurang 

seiring dengan perubahan status desa menjadi kota atau yang lebih mengkhawatirkan 

tingginya angka urbanisasi dari pedesaan menuju kota-kota besar di Indonesia. 

Meningkatnya proporsi penduduk kota dipicu oleh urbanisasi, tingginya urbanisasi 

penduduk pedesan menuju perkotaan menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah 

penduduk yang tinggal di perkotaan, Urbanisasi merupakan persoalan Indonesia yang 

terjadi sejak Orde Baru dan hingga kini belum menemukan solusi yang tepat. Sedangkan 

perubahan desa menjadi kota disebabkan banyak hal, mulai dari meningkatnya jumlah 

dan kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada sektor 

pertanian, hingga membaiknya infrastruktur. 

Makin banyak penduduk perkotaan secara teoritis makin banyak penduduk yang 

berpeluang menikmati infrastruktur yang baik. Kesejahteraan masyarakat pun meningkat 
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karena mereka yang di kota memiliki peluang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang 

lebih baik dibanding yang tinggal di desa. Namun, banyak pemerintah kota yang tidak 

siap dengan perkembangan kotanya. Kurangnya kesiapan sumberdaya manusia dan 

ketersediaan infrastruktur yang memadai membuat banyaknya jumlah penduduk kota 

justru menjadi tekanan pembangunan. Perkembangan kota-kota di Indonesia yang 

dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Tetapi, kondisi ini tidak terjadi di Jakarta karena perkembangan Jakarta 

sudah mencapai titik jenuh. Sulitnya mengakses lahan permukiman, air bersih, hingga 

lingkungan yang baik membuat produktivitas warga Jakarta justru turun.

Tabel 6. Penduduk Indoensia Berdasarkan Daerah 2010

Daerah (Jiwa)No Kelompok 
Umur Perkotaan Perdesaan

Jumlah

1 0-4 11.025.060 11.653.642 22.678.702

2 5-9 11.016.095 12.237.385 23.253.480

3 10-14 10.542.167 12.128.914 22.671.081

4 15-19 10.755.586 10.125.148 20.880.734

5 20-24 10.903.811 8.987.822 19.891.633

6 25-29 11.447.502 9.862.941 21.310.443

7 30-34 10.476.109 9.354.576 19.830.685

8 35-39 9.517.824 8.987.307 18.505.131

9 40-44 8.400.678 8.124.174 16.524.852

10 45-49 6.936.515 7.104.467 14.040.982

11 50-54 5.599.670 5.961.651 11.561.321

12 55-59 4.010.840 4.437.730 8.448.570

13 60-64 2.664.404 3.394.357 6.058.761

14 65-69 2.030.370 2.663.661 4.694.031

15 70-74 1.435.408 2.020.923 3.456.331

16 75-79 815.975 1.161.930 1.977.905

17 80-84 459.569 683.601 1.143.170

18 85-89 177.571 260.390 437.961

19 90-94 66.489 104.410 170.899

20 95+ 38.613 66.041 104.654
Jumlah 118.320.256 119.321.070 237.641.326

Sumber: Sensus Penduduk 2010 

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan sebanyak 

50,21% atau 119.321.070 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan 

sebanyak 49,78% atau 118.320.256 jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 

237.641.326 jiwa pada tahun 2010. Sehingga potensi penduduk di pedesaan sangat 
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tinggi untuk dikembangkan, meskipun secara kualitas dan tingkat kemiskinan pedesaan 

masih sangat tinggi. Namun pada tahun 2014 presentase jumlah penduduk Indonesia 

yang tinggal di perkotaan telah mencapai 54% dari total penduduk Indonesia. Hal ini 

terjadi seiring dengan tingginya angka urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan yang 

sangat mengkhawatirkan. 

Gambar 23. Urbanisasi penduduk pedesaan di Indonesia

Bertambahnya penduduk kota sebenarnya bisa memberi dampak positif bagi kota 

maupun bagi daerah tempat asal urban. Namun, banyak pemerintah kota tidak 

mengantisipasi hal itu dengan infrastruktur yang memadai sehingga dampak positif dari 

makin besarnya jumlah penduduk justru menjadi bencana. Urbanisasi merupakan hal 

umum yang terjadi di negara-negara berkembang di Asia maupun Amerika Selatan. 

Namun urbanisasi yang terjadi di Indonesia lebih komplek karena melibatkan kultur yang 

lebih beragam. Ini menuntut kesiapan pemerintah kota yang lebih baik karena 

penanganan urbanisasi tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tapi juga sosial 

dan budaya.

Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan selain 

disebabkan daya tarik magnet kota, terdapat pula faktor lain. Faktor lain yang dimaksud 

adalah faktor pendorong. Faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk 

dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang bersumber dari kondisi internal daerah 

pedesaan itu sendiri. Faktor-faktor yang bersumber dari internal daerah pedesaan inilah 

yang disebut sebagai faktor pendorong. Pindahnya penduduk daerah pedesaan ke 

daerah perkotaan didorong oleh kondisi ketertinggalan daerah pedesaan dalam berbagai 

aspek kehidupan. 
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Berbagai faktor internal daerah pedesaan yang mendorong penduduk dari daerah 

pedesaan untuk migrasi ke daerah perkotaan, antara lain: 

a. Keterbelakangan perekonomian di pedesaan 

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan pantastis. 

Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian 

berjalan lamban dan hampir tidak menggairahkan. Roda perekonomian di daerah 

pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang 

beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas : perkebunan, 

perikanan, petanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan 

produk turunannya). Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan 

ragamnya masih relatif sangat terbatas. 

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut 

sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu 

produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat 

mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik.

Namun pada waktu dan musim yang lain, harga produk pertanian yang berasal 

dari daerah pedesaan dapat anjlok ke level harga yang sangat rendah. Begitu 

rendahnya harga produk pertanian menyebabkan para petani di daerah pedesaan 

enggan untuk memanen hasil pertaniannya, karena biaya panen lebih besar 

dibandingkan dengan harga jual produknya. Kondisi seperti ini menimbulkan kerugian 

yang luar biasa bagi petani. 

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermatapencaharian sebagai 

petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang 

memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, 

yang disebut dengan istilah petani gurem. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di 

daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka 

berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani. Petani 

penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri 

melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para 

petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap 

lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani 

adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan 

bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan 

memperoleh upah atas pekerjaannya. 

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap hidup dan penghidupan keluarga petani di 

daerah pedesaan. Perekonomian masyarakat di daerah pedesaan yang kurang 
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menguntungkan ini mendorong penduduk daerah pedesaan untuk pindah dari daerah 

pedesaan ke daerah perkotaan. Keluarga petani terdorong untuk mencari sumber 

penghidupan yang lain di luar desanya. Daerah yang banyak menjadi tujuan mereka 

adalah daerah perkotaan. Mereka nekad keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan 

dan mengadu nasib di daerah perkotaan. Meskipun di daerah perkotaan mereka belum 

tentu memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 

b. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan 
Salah satu keterbelakangan yang dialami daerah pedesaan di Indonesia dapat 

dilihat dari aspek pembangunan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan 

prasarana pokok dan penting di daerah pedesaan, antara lain: 

1. Prasarana dan sarana transportasi 

Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi 

daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti 

jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, danau, sungai dan udara), dan 

sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat 

udara dan sebagainya). Ketersediaan parasarana dan sarana transportasi yang 

memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke 

daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah 

pedesaan akan arus transportasi orang dan barangkeluar dan masuk dari dan ke 

daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. 

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah 

masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah 

pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang 

minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara 

umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, 

sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu 

desa relatif kecil.

Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang 

dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke 

daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan 

menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk 

tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di 

desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan 

kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di 

daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga 

masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain 
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terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang 

lebih baik. 

2. Prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai 

Sebagian dari masyarakat di daerah pedesaan telah memiliki kesadaran untuk 

mendidik anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan prasarana 

pendidikan seperti lembaga pendidikan yang berkualitas dan gedung sekolah di 

daerah pedesaan relatif terbatas. Ketersediaan prasarana pendidikan di daerah 

pedesaan yang masih kurang memadai dapat terlihat dari terbatasnya jumlah 

lembaga pendidikan serta kondisi fisik bangunan sekolah yang kurang representatif. 

Tidak hanya sebatas hal tersebut, tetapi sarana pendidikan di daerah 

pedesaan juga sangat terbatas seperti kurangnya ketersediaan buku ajar, kondisi 

kursi dan meja belajar yang seadanya, tidak tersedianya sarana belajar elektronik, 

tidak tersedianya alat peraga dan sebagainya. Keterbatasan prasarana dan sarana 

pendidikan di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat daerah pedesaan 

menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa terutama ke daerah perkotaan. Hal ini 

ikut mendorong laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan 

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya 

penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan 

harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata 

pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini 

lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor 

usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan 

masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, cenderung terpaku pada bidang 

pertanian (agribisnis).

Aktivitas usaha dan matapencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan 

adalah usaha pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang secara 

langsung atau tidak terdapat kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa 

lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. 

Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai 

dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di 

daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong 

mereka untuk migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah 

perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang 

untuk bekerja dan berusaha diluar sektor pertanian.
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Selain faktor internal atau disebut faktor pendorong, terdapat pula faktor penarik 

yang berasal dari kota-kota besar yang akan dituju. Adapun faktor penarik penduduk 

melakukan urbanisasi dari desa ke kota menurut Everret S.Lee (2000:4) antara lain:  

a. Tersedianya lapangan pekerjaan. 

b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 

c. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan. 

d. Keadaan lingkungan yang menyenangkan. 

e. Kemajuan di tempat tujuan 

Namun ada yang dilupakan oleh penduduk pedesaan sebelum untuk memutuskan 

urbanisasi dari daerah asalnya, yaitu rendahnya kemampuan kerja atau skill yang dimiliki 

sehingga fenomena urbanisasi penduduk pedesaan yang terjadi di koata-kota besar di 

Indonesia menimbulkan masalah kependudukan yang sangat besar, seperti munculnya 

pemukiman kumuh, tingginya angka kriminalitas, banyaknya gelandangan, akibat 

minimnya skill yang dimiliki penduduk pedesaan. 

B. Masalah Tenagakerja Indoensia 
Masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan Indonesia hingga kini masih 

merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, mengingat semakin 

meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja. Hal ini 

berkaitan dengan upaya penyediaan dan penciptaan lapangan kerja baru, 

peningkatan mutu tenaga kerja serta upaya perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu 

dalam kurun waktu Repelita V terus diusahakan peningkatan dan pemantapan berbagai 

kebijaksanaan secara terpadu untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, baik yang 

bersifat umum, sektoral, regional maupun yang bersifat khusus.

Kebijaksanaan umum merupakan arahan untuk menciptakan kondisi dan suasana 

yang memberi ruang gerak sebesar-besarnya  bagi para pelaku ekonomi. Dalam kaitan 

ini maka deregulasi dan debirokratisasi dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi yang 

ditempuh sejak tahun 1983 merupakan upaya untuk menciptakan, mengembangkan dan 

membina sistem ekonomi untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam menunjang 

pembangunan jangka panjang. Deregulasi di bidang keuangan dan perbankan telah 

merangsang  tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang telah 

memegang peranan penting bagi penciptaan lapangan kerja baru. Debirokratisasi di 

bidang investasi juga telah mendorong penanaman modal yang meningkat, baik 

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman'Modal Dalam Negeri (PMDN).

Kebijaksanaan sektoral mengarahkan agar perkembangan di berbagai sektor 

sejauh mungkin berorientasi kepada perluasan lapangan kerja yang  mendorong 
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pergeseran struktural tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. 

Kebijaksanaan   sektoral ditujukan  agar  pola produksi dan teknologi yang dipilih   sesuai 

dengan tuntutan efisiensi dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menyerap tenaga 

kerja yang lebih besar.

Kebijaksanaan regional mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah agar 

dapat semakin memanfaatkan potensi yang terdapat di masing-masing daerah, dan 

mendorong pengembangan jumlah dan meningkatkan mutu sumber daya manusia 

setempat bagi daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja. Kebijaksanaan Program 

Transmigrasi dan Program Inpres Daerah Tingkat II bertujuan antara lain memperluas 

lapangan kerja produktif di daerah.

Gambar 24. Angkatan kerja terdidik

Kebijaksanaan khusus ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi 

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti tenaga kerja usia muda; wanita, 

petani miskin dan sebagainya,  melalui kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan, proyek 

padat karya gaya baru, reboisasi, penghijauan dan lain-lain. Kebijaksanaan khusus ini 

juga diarahkan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme kelompok angkatan kerja 

usia muda perdesaan yang akan memasuki pasar kerja, dan untuk meningkatkan 

produktivitas kelompok angkatan kerja, yang sudah bekerja.  Dengan  demikian  sesuai 

dengan arahan dalam Repelita V sasaran kebijaksanaan tenaga kerja yang ditempuh 

pada tahun 1992/93. meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) penciptaan lapangan kerja 

dalam jumlah yang memadai yang mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru dan 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada. (2) pembinaan dan pengembangan 

angkatan kerja dalam jumlah yang sepadan dengan pertambahan angkatan kerja baru di 

berbagai sektor dan daerah. (3) pembinaan, perlindungan dan pengembangan angkatan 
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kerja yang sudah bekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mewujudkan 

ketenangan kerja serta ketenangan berusaha di perusahaan-perusahaan melalui 

hubungan dan mekanisme ketenagakerjaan yang serasi, saling menghargai antara 

pekerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (4) 

berfungsinya pasar kerja sehingga penyaluran, penyebaran dan pendayagunaan tenaga 

kerja dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan pembangunan. (5) peningkatan mutu 

tenaga kerja melalui berbagai usaha pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia 

sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja yang terpadu.

Meskipun telah lepas dari masa Orde baru, ternyata tenaga kerja Indonesia masih 

bermasalah. Berdasarkan data BPS tahun 2014, lebih dari 50 persen tenaga kerja 

Indonesia adalah lulusan pendidikan dasar.  Hal Ini menyulitkan pergeseran tenaga kerja 

dari sektor primer ke sektor industri sekunder bahkan tersier.

Pada dasarnya semakin maju sebuah negara, maka pertumbuhan sektor 

pertanian menyumbang prosentase kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Demikian juga 

dengan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Sehingga diprediksi pertanian tenaga 

kerjanya mengecil pindah ke sekunder. Singapura misalnya, atau Amerika Serikat. 

Pertanian di AS besar tapi share-nya hanya sekitar 3 persen karena orang-orang 

bergerak di jasa. Namun hal ini berbeda dengan Indonesia data BPS mencatat laju 

pertumbuhan sektor pertanian 2013 hanya 3,54 persen, jauh di bawah pertumbuhan 

ekonomi nasional yang sebesar 5,78 persen. Namun, penyerapan tenaga kerja masih 

begitu besar, sekitar 38 juta orang (data Agustus 2013). Selain sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan juga mengalami 

pergeseran tenaga kerja sepanjang 2013. 

C. Masalah Tenaga Kerja Pedesaan 
Meskipun desa sering dikaitkan dengan pertanian, namun bukan bertarti semua 

penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Karena kini terdapat penduduk 

yang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, akibat sudah tidak 

menjanjikan lagi sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seiring dengan 

semakin menyempitnya lahan pertanian yang dimilki petani di Indonesia. Di pedesaan kini 

mata pencaharian penduduk sudah mulai mengalami peragaman, baik yang masih 

berhubungan dengan pertanian, maupun sudah tidak lagi memiliki kaitan denga pertanian, 

seperti jasa, kerajinan, perdagangan dan lain sebagainya. 

Meskipun telah terjadi peragaman mata pencaharian pedesaan di Indonesia, 

pertanian masih menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk pedesaan terutama 

penduduk yang berusia diatas 35 tahun. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana 
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dengan penduduk angkatan kerja muda?. Angkatan kerja sangat produktif (muda) di 

pedesaan tidak lagi tertarik dengan sektor pertanian akibat anggapan pertanaian tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memunculkan permasalahan terutama maslah 

tenaga kerja pedesaan.

Masalah tenaga kerja pedesaan yang terjadi di Indonesia antara lain, (1). 

Rendahnya sumber daya manusia pedesaan, hal ini terjadi karena angkatan kerja 

pedesaan mayoritas hanya mengenyang pendidikan sekolah dasar, (2). Angkatan kerja 

pedesaan tidak memiliki skill yang mempuni akibat rendahnya tingkat pendidikan, (3). 

Tidak memiliki inovasi dan jiwa enterprener, sehingga menimbulkan keinginan dan 

mencari pekerjaan di perkotaan atau urbanisasi dan meninggalkan desanya. Padahal 

desa yang ditinggalkan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. 

Gambar 25. Tenaga kerja pedesaan

Permasalahan-permasalahan tenaga kerja pedesaan ini seakan sulit diatasi 

sehingga arus urbanisasi angkatan kerja pedesaan usia sangat produktif yang tidak 

memiliki skill mempuni menimbulkan permasalahan di kota-kota besar. Selain itu masalah 

yang terjadi di pedesaan juga timbul akibat arus urbanisasi angkatan kerja sangat produktif 

ini, seperti minimnya penduduk usia produktif sehingga jangan heran pedesaan di huni 

oleh penduduk yang sudah tidak produktif lagi suatu saat nanti. Selain itu desa masih 

identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan akibat rendahnya kualitas sumber daya 

manusia yang menghasilkan rendah pula produktifitas penuduk pedesaan yang berujung 

pada kemiskinan.
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Berikut ini tebel tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia dibandingkan dengan 

angka kemiskinan perkotaan. 

Tabel 7. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2014
Jumlah Penduduk Miskin

(Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan 
(Rp/Kapita/Bulan)Tahun

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa

2000 12.31 26.43 38.74 14.60 22.38 19.14 91 632,00 73 648,00

2001 8.60 29.27 37.87 9.79 24.84 18.41 100 011,00 80 382,00

2002 13.32 25.08 38.39 14.46 21.10 18.20 130 499,00 96 512,00

2003 12.26 25.08 37.34 13.57 20.23 17.42 138 803,00 105 888,00

2004 11.37 24.78 36.15 12.13 20.11 16.66 143 455,00 108 725,00

2005 12.40 22.70 35.10 11.68 19.98 15.97 165 565,00 117 365,00

2006 14.49 24.81 39.30 13.47 21.81 17.75 174 290,00 130 584,00

2007 13.56 23.61 37.17 12.52 20.37 16.58 187 942,00 146 837,00

2008 12.77 22.19 34.96 11.65 18.93 15.42 204 895,99 161 830,79

2009 11.91 20.62 32.53 10.72 17.35 14.15 222 123,10 179 834,57

2010 11.10 19.93 31.02 9.87 16.56 13.33 232 989,00 192 353,83

2011 11.05 18.97 30.02 9.23 15.72 12.49 253 015,51 213 394,51

2012 10.65 18.49 29.13 8.78 15.12 11.96 267 407,53 229 225,78

2013 10.33 17.74 28.07 8.39 14.32 11.37 289 041,91 253 273,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2000-2014

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah penduduk miskin di pedesaan pada 

tahun 2000 sebanyak 26,43 juta jiwa atau 22,38%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk miskin perkotaan yang hanya 12,31 juta jiwa atau 14,60%. 

Sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalai penurunan 

menjdi 22,70 juta jiwa dibandingkan tahun 2000. Meskipun secara presentase jumlah 

penduduk miskin berkurang dari 14,60% pada tahun 2000 menjadi 11,68% pada tahun 

20005, namun penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan menjadi 12,43 juta 

jiwa dari sebelumnya yang hanya 12,31 juta jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk 

miskin di pedesaan kembali berkurang menjadi 19,93 juta jiwa atau 16,56% dari tahun 

2005 sebanyak 22,70 juta jiwa atau 19,98%, sedangkan untuk penduduk miskin 

perkotaan pada tahun 2010 sebanyak 11,10 juta jiwa atau 9,87% mengalami 

pengurangan dari tahun 2005. Pada tahun 2013 penduduk miskin pedesaan kembali 

berkurang menjadi 28,07 juta jiwa dari tahun sebelumnya begitu juga dengan jumlah 

penduduk miskin perkotaan. 

Garis kemiskinan pedesaan pada tahun 2000 sebesar Rp.736.480, meningkat 

menjadi RP.1.173.650 pada tahun 2005 serta kembali meningkat menjadi Rp.1.923.538,3 

pada tahun 2010 dan kembali meningkat menjadi Rp. 2.532.733,1 pada tahun 2013. 
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Sedangkan garis kemiskinan perkotaan pada tahun 2000 sebesar Rp. 916.320,  

meningkat menjadi Rp.1.655.650, pada tahun 2005, kembali meningkat menjadi 

Rp.2.329.890, pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 2.890.419, pada tahun 2013.

Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan yang 

cukup baik secara statistik dan angka garis kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, namun apabila melihat perbandingan tingkat kemiskinan dan angka garis 

kemiskinan perkotaan dan pedesaan, angka kemiskinan pedesaan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan angka kemiskinan perkotaan, dan garis kemiskinan pedesaan jauh 

lebih rendah jika dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini menggambarkan bahwa 

pedesaan masih sulit terhindar dari lumbung kemiskinan penduduk, ditengah potensi 

ekonomi yang relatif berlimpah. Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang 

berimbas pada rendahnya produktifitas penduduk pedesaan secara umum.

D. Angkatan Kerja Pedesaan 
Indonesia termasuk salah satu negara yang dipandang berhasil dalam 

pengendalian jumlah penduduk, namun hingga saat ini masih menghadapi masalah 

kependudukan yang sulit dipecahkan, terutama dalam penyerapan angkatan kerja. Berikut 

ini tebel tenaga kerja produktif berdasarkan daerah di Indonesia 2010

Tebel 8. Penduduk Usia Kerja Indonesia Tahun 2010
Daerah (Jiwa)No Kelompok 

Umur Perkotaan Perdesaan
Jumlah

1 15-19 10.755.586 10.125.148 20.880.734

2 20-24 10.903.811 8.987.822 19.891.633

3 25-29 11.447.502 9.862.941 21.310.443

4 30-34 10.476.109 9.354.576 19.830.685

5 35-39 9.517.824 8.987.307 18.505.131

6 40-44 8.400.678 8.124.174 16.524.852

7 45-49 6.936.515 7.104.467 14.040.982

8 50-54 5.599.670 5.961.651 11.561.321

9 55-59 4.010.840 4.437.730 8.448.570

10 60-64 2.664.404 3.394.357 6.058.761

Jumlah 80.712.939 76.340.173 157.053.112
Sumber: Sensus Penduduk 2010 

Berdasarkan tabel tenaga kerja produktif di Indoensia pada tahun 2010 

berdasarkan usia produktif 15-64 tahun sebanyak  157.053.112 jiwa dengan persentase 

perbandingan dengan total jumlah penduduk Indonesia sebesar 66,08%. Melihat 
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perbandingan penduduk produktif di pedesaan dan perkotaan, sebanyak 51,3% atau 

80.712.939 jiwa tenaga kerja produktif yang tinggal di perkotaan dan sebesar 48,6% atau 

76.340.173 jiwa tenaga kerja produktif di pedesaan. 

Secara presentase jumlah penduduk produktif di pedesaan tidak berbeda jauh 

dengan penduduk perkotaan. Artinya potensi tenaga kerja di pedesaan sangat besar 

apabila dikembangkan dan dilakukan upaya peningkatan skill angkatan kerja produktif 

pedesaan. Sehingga akan meminimalisir tingginya angka urbanisasi penduduk pedesan 

ke perkotaan dan menciptakan peluang kerja di pedesaan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan penduduk serta meningkatkan pembangunan yang baik.

Berdasarkan kelompok umur tenaga kerja sangat produktif, yaitu usia 15-34 tahun 

tenaga kerja tenaga kerja sangat produktif di pedesaan yang berusia 15-34 tahun 

sebanyak 46,7% atau 38.330.487 jiwa  lebih kecil dibandingkan dengan penduduk usia 

sangat produktif di perkotaan yang mencapai 53,2% atau sebanyak 43.583.008 jiwa. Ini 

menggambarkan bahwa pada tahun 2010 dominasi urbanisasi penduduk pedesaan 

dilakukan oleh penduduk usia muda pedesaan. Sehingga dipedesaan kehilangan 

penduduk usia sangat produktif. Sedangkan kelompok umur yang masih tergolong 

produktif dengan usia 35-64 tahun, tenaga kerja produktif di pedesaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan diperkotaan. Angka tenaga kerja masih produktif berdasarkan usia 

di pedesaan sebanyak 50,58% atau 38.009.686 jiwa lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan di perkotaan yang hanya sebanyak 49,41% atau sebanyak 37.129.931 jiwa.

Kondisi demikian menggambarkan bahwa sebagain besar penduduk produktif di 

pedesaan berada pada usia 35-64 tahun. Hal ini wajar apabila produktifitas pertanian di 

negara kita masih sangat rendah terutama pertanain yang berada di wilayah pedesaan, 

karena masyarakat pedesaan yang memberdayakan pertaian merupakan kelompok usia 

yang buakan sangat produktif sehingga inovasi pertanain masih sangat kurang. Ini 

merupakan ancaman bagi angkatan kerja golongan muda yang sudah tidak merasa 

terterik lagi pada mata pencaharian pertaian. Sehingga harus dilakuakan teroboan baru 

oleh pemerintah untuk membuat semacam program pemberdayaan penduduk usia muda 

pada bidang pertanian sehingga cita-cita swasembaga pangan dengan modernisasi 

pertanian bukan hanya sekedar wacana, tatapi dapat diimplementasikan dengan baik. 
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Tabel 9. Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2014
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)

2011 2012 2013 2014No Kelompok 
Umur Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 15-24 10.288.630 10.604.689 10.244.420 10.813.501 10.364.393 10.522.843 11.041.200 10.655.445

2 25-34 16.259.413 15.723.157 16.580.830 16.122.111 16.903.719 15.933.699 16.807.911 15.183.400

3 35-44 14.128.628 14.564.177 14.332.866 14.834.444 14.435.378 14.825.750 15.265.378 15.171.526

4 45-54 10.004.841 10.858.638 10.239.621 11.002.086 10.299.645 11.246.526 11.287.964 12.136.602

5 55+ 6.726.885 8.211.427 6.504.811 8.546.833 6.381.599 8.778.725 7.372.673 10.394.892

Jumlah 57.408.397 59.962.088 57.902.548 61.318.975 58.384.734 61.307.543 61.775.126 63.541.865

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011-2014

Tabel 10. Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan  2011-2014

Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
<SD SMTP SMTA Diploma I/II/III/Akademi UniversitasNo Tahun 

Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan
1 2011 37.429.952 18.744.068 11.107.790 11.479.570 9.034.550 20.013.921 951.316 2.466.887 1.438.480 4.703.951

2 2012 37.992.995 18.782.397 11.404.812 10.562.386 9.377.732 20.235.451 929.123 2.342.040 1.627.870 5.980.276

3 2013 37.044.255 18.246.280 11.577.271 10.545.914 9.885.056 20.941.417 900.667 2.362.400 1.900.266 6.288.724

4 2014 38.306.839 19.125.570 11.663.858 11.094.240 10.459.477 22.096.491 920.370 2.405.011 2.191.321 7.053.814

Rerata 37.693.510 18.724.579 11.438.433 10.920.528 9.689.204 20.821.820 925.369 2.394.085 1.789.484 6.006.691

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011-2014
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Melihat tabel perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014, maka tenaga kerja pedesaan memiliki potensi yang 

sangat tinggi untuk membangun sektor-sektor ekonomi di wilayahnya tanpa harus 

melakukan urbanisasi ke kota-kota besar lainnya, apabila memiliki kemampuan dan 

memilkiki skil yang baik.

Berdasarkan angkatan kerja menurut kelompok umur tersebut bahwa penduduk 

angkatan kerja di pedesaan yang berusia 15-34 tahun pada tahun 2011 sebanyak 

43,90%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 43,92% sebelum mengalami penurunan 

pada tahun 2013 menjadi 43,15% dan pada tahun 2014 kembali meurun menjadi 40,66%. 

Penurunan angkatan kerja penduduk pedesaan yang berusia 15-34 tahun terjadi seiring 

dengan tingginya urbanisasi penduduk sangat produktif dari pedesaan ke perkotaan, 

sehingga desa terjadi sebuah fenomena hilangnya penduduk produktif atau penduduk 

muda yang tinggal di pedesaan akibat arus urbanisasi yang sangat tinggi. 

Berbeda halnya dengan penduduk di pedesaan, penduduk di perkotaan yang 

berusia 15-34 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2011 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia yang berusia 14-34 tahun 

sebanyak 46,24% meningkat menjadi 46,32% pada tahun 2012, dan kembali mengalami 

peningkatan pada tahun 2013 menjadi 46,70%, namun pada tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 45,08%. Peningkatan angkatan kerja perkotaan yang berusia 15-34 

tahun terjadi seiring dengan imbas urbanisasi penduduk pedesaan yang telah menetap 

sehingga angkatan kerja di perkotaan yang berusia 15-34 tahun mengalai peningkatan.

Berbeda dengan angkatan kerja yang berusia 15-34 tahu, angkatan kerja yang 

berusia 35-64 tahun di perkotaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan di pedesaan. 

Angkatan kerja yang berusia 35-64 tahun di perkotaan pada tahun 2011 sebesar 53,75% 

menurun menjadi 53,67% pada tahun 2012, serta kembali mengalami penurunan menjadi 

53,29% pada tahun 2013, dan kembali meingkat menjadi 54,91% pada tahun 2014. 

Sedangkan angkatan kerja yang berusia 35-64 tahun di wilayah pedesaan pada tahun 

2011 sebesar 56,09%, pada tahun 2012 menjadi 56,07%, dan meningkat menjadi 56,84% 

pada tahun 2013 dan 59,33% pada tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut sangat menghkawatirkan bahwa angkatan kerja 

pedesaan yang berusia 15-34 tahun lebih kecil dibandingkan angkatan kerja yang berusia 

35-64 tahun di pedesaan. Hal ini memberikan sinyalemen negatif pada sektor agraris. 

Penduduk muda sudah tidak tertarik lagi pada sektor pertanian dan tinggal di pedesaan 

untuk mengembangkan sektor pertanian atau sektor ekonomi lainnya yang potensial 

untuk dikembangkan dan lebih memilih untuk urbanisasi ke perkotaan meskipun tidak 

memiliki skill untuk bekerja di perkotaan, sehingga hanya menjadi pekerja kasar. 
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E. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Pedesaan 
Rendahnya keterampilan kerja yang dimiliki penduduk di pedesaan tidak terlepas 

dari rendahnya tingkat pendudukan yang ditamatkan oleh penduduk pedesaan bahkan 

angkatan kerja pedesaan. Berdasarkan tebel angkatan kerja berdarakan pendidikan, 

pada tahun 2011 samapai dengan tahun 2014, rata-rata angkatan kerja pedesaan 61% 

atau 37.693.510 jiwa angkatan kerja pedesaan tidak menamatkan pendidikan sekolah 

dasar, 18,58% atau 11.438.433 jiwa hanya menamatkan pendidikan sekolah menengah 

pertama (SMP), 15,74% atau 9.689.204 jiwa hanya menamatkan sekolah menegah atas 

(SMA), dan hanya 1,50% atau 925.369 jiwa menamatkan pendidikan diploma, dan 2,90% 

atau 1.789.484 jiwa menamatkan pendidikan sarjana (S1).

Apabila dibandingkan dengan angkatan kerja perkotaan berdasarkan pendidikan, 

tingkat pendidikan angkatan kerja pedesaan sangat jauh lebih tertinggal, sehingga 

dibutuhkan perhatian yang serius dari semua kalangan termasuk pemrintah pusat dan 

juga pemerintah daerah. Angkatan kerja perkotaan berdasarkan pendidikan yang 

ditamatkan, sebagaian besar tamatan sekolah menengah atas sebanyak 35,37% atau 

20.821.820 jiwa, disusul dengan pendidikan sekolah dasar sebesar 32% atau 18.724.579 

jiwa dan angkatan kerja dengan pendidikan S1 sebanyak 10,21% atau 6.006.691 jiwa, 

serta angkatan kerja berpendidikan diploma sebanyak 4% atau 2.394.085 jiwa. 

Permasalahan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja bukan hanya terbatas 

pada angkatan kerja pedesaan dimana mayoritas angkatan kerja berpendidikan sekolah 

dasar atau tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar, sehingga menjadi akar masalah 

rendahnya produktifitas penduduk pedesaan, dan hanya menjadi tenaga kerja kasar di 

perkotaan, tetapi permasalahan angkatan kerja berdasarkan pendidikan juga terjadi pada 

angkatan kerja perkotaan dimana angkatan kerja perkotaan yang hanya tamatan atau 

bahkan tidak menamatkan sekolah dasar masih sangat tinggi yang mencapai 32% dari 

total angkatan kerja penduduk perkotaan. Ini menjadi permasalah yang sangat serius, 

pada angkatan kerja di Indonesia yang harus segera diatasi bersama oleh semua 

kalangan yang berwenang termasuk pemerintah pusat dan daerah, apalagi akan 

menyambut perdagangan bebas negara-negara ASEAN terlebih perdagangan bebas 

negara-negara Asia Pasifik. Apabila ini tidak dipersiapkan dengan baik maka bukan tidak 

mungkin angkatan kerja Indonesia akan terpinggirkan ditengah gempuran persaingan 

kerja dengan tenaga kerja asing yang lebih berkaulitas. 
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F. Pekembangan Pengangguran Terbuka di Pedesaan 
Pengangguran terbuka merupakan penduduk yang berusia produktif yang belum 

bekerja akibat tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang sangat terbatas atau akibat 

tertentu lainnya menyebabkan tidak bekerja. Berdasarkan tebel tingkat pengangguran 

terbuka, angka pengangguran terbuka penduduk pedesaan dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014 yang berusia 15-34 tahun relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 

2011 angka pengangguran terbuka pedesaan yang berusia 15-34 tahun sebesar 82,74% 

dan mengalami peningkatan dalam kurun dua tahun pada tahun 2012 dan 2013 masing-

masing 85,82% pada tahun 2012, dan 85,65% pada tahun 2013, sebelum mengamai 

penurunan pada tahun 2014 menjadi 78,92%. Sedangkan pengangguran penduduk 

pedesaan yang berusia 35-64 tahun pada tahun 2011 sebesar 17,25% dan pada tahun 

2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan masing-masing menjadi 13,17% pada tahun 

2012 dan 13,34% pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 kembali mengalai 

peningkatan menjadi 21,07%. 

Tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah pedesaan yang berusia 15-34 

tahun atau penduduk sangat produktif memberikan gambaran bahwa angkatan kerja 

penduduk pedesaan sangat potensial untuk dikembangkan terutama penduduk yang 

berusia muda, selain itu tingginya pengangguran terbuka usia muda memberikan 

gambaran dengan jelas bahwa sektor pertanian sudah tidak diminati lagi oleh angkatan 

kerja muda pedesaan di Indonesia akibat pola pikir dan tingkah laku yang sudah tidak 

mencermintak lagi masyarakat desa, dan juga menganggap bahwa pertanian tidak bisa 

membaut kaum muda kaya dan membanggakan keluarganya. Fenomena seprti ini akan 

mengakibatkan bahwa regenerasi petani muda di pedesaan semakin terancam seiring 

dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian dan juaga mentalias anak muda di 

pedesaan untuk memngembangkan sektor pertanian diraskan gengsi. 

Sama halnya dengan pengangguran terbuka di pedesaan, pengangguran terbuka 

di perkotaan masih didominasi oleh angkatan kerja yang berusia 15-34 tahun. Pada tahun 

2011 pengangguran terbuka di perkotaan yang berusia 15-34 di sebanyak 74,45% 

meningkat menjadi 78,19% pada tahun 2012 serta 79,27% pada tahun 2013 dan 

mengalami penurunan menjadi 73,03% pada tahun 2014. Hal ini menggambarkan hahwa 

tingginya angka pengangguran terbuka baik yang berada di perkotaan maupun di 

pedesaan menunjukkan bahwa keterserapan penduduk usia muda masih sangat rendah 

dibandingkan dengan angkatan kerja yang berusia di atas 34 tahun. 
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Tabel 11. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah (Jiwa)
2011 2012 2013 2014No Kelompok 

Umur 
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan

1 15-24 2378884 1796860 2243915 1813976 2256743 1828638 2117263 1582366

2 25-34 1139784 663762 1168157 658802 1148301 727754 1025485 662121

3 35-44 545594 230222 473278 242348 483878 244977 522063 307005

4 45-54 335492 133161 366797 132696 310626 136946 474856 198950

5 55+ 326457 149870 111523 33464 95677 46090 163610 93350

Jumlah 4.726.211 2.973.875 4.363.670 2.881.286 4.295.225 2.984.405 4.303.277 2.843.792

Sumber: Badan Pusat Statistk Indonesia 2011-2014

Tabel 12. Perkembangan Keterserapan Angkatan Kerja Pedesaan dan Perkotaan 

Angkatan Kerja Berdasarkan Daerah (Jiwa)
Agustus 2011 Agustus 2012 Agustus 2013 Februari 2014No Kegiatan 

Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan
Angkatan Kerja 57.408.397 59.962.088 57.003.114 61.049.996 57.915.147 60.277.631 61.775.126 63.541.865

Bekerja 52.682.186 56.988.213 52.639.444 58.168.710 53.622.461 57.181.580 57.471.849 60.698.0731
Penganggur 4.726.211 2.973.875 4.363.670 2.881.286 4.292.686 3.096.051 4.303.277 2.843.792

Bukan Angkatan Kerja 28.774.853 25.610.739 30.335.548 25.538.045 31.956.566 26.512.753 30.182.500 25.670.481

Sekolah 7.508.179 5.596.115 8.314.425 5.770.208 8.737.921 5.716.124 9.238.396 6.661.195

Mengurus Rumah Tangga 17.092.831 15.797.592 17.652.095 15.976.719 18.737.023 16.495.885 17.482.651 15.370.7422

Lainnya 4.173.843 4.217.032 4.369.028 3.791.118 4.481.622 4.300.744 3.461.453 3.638.544

3 Penduduk Usia Kerja 86.183.250 85.572.827 87.338.662 86.588.041 89.871.713 86.790.384 91.957.626 89.212.346

Sumber: Badan Pusat Statistk Indonesia 2011-2014
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G. Keterserapan Angkatan Kerja Pedesaan 
Penduduk usia kerja pedesaan di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 

85.572.827 jiwa dengan angkatan kerja sebesar 70,07% dari penduduk usia kerja. pada 

tahun 2014 penduduk usia kerja pedesaan meningkat menjadi 89.212.346 dengan 

angkatan kerja sebanyak 71,22% dari jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan penduduk 

usia kerja di perkotaan pada tahun 2011 sebanyak 86,183,250 jiwa dengan angkatan 

kerja sebesar 66,6% meningkat menjadi 91,957,626 jiwa penduduk usia kerja dengan 

angkatan kerja sebesar 67,17% pada tahun 2014. 

Tingginya angkatan kerja di pedesaan dibandingkan dengan angkatan kerja di 

perkotaan menggambarkan bahwa potensi angkatan kerja di pedesaan sangat besar, 

namun potensi angkatan kerja tersebut belum dioptimalkan dengan baik, seiring dengan 

rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di pedesaan yang berimbas pada 

rendahnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja pedesaan. Sedangkan perkotaan 

meskipun memiliki jumlah penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan di 

pedesaan, namun jumlah angkatan kerja di perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan 

wilayah pedesaan, seiring dengan banyaknya penduduk usia kerja yang melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan angka keterserapan angkatan kerja, keterserapan angkatan kerja di 

pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterserapan angkatan kerja di 

perkotaan. Hal ini menggambaarkan bahwa, secara statistik pertanian masih memiliki 

tingkat keterserapan tenagan kerja yang cukup baik di wilayah pedesaan. Keterserapan 

angkatan kerja di pedesaan pada tahun 2011 sebesar 95,04% lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan keterserapan angkatan kerja di perkotaan yang hanya 91,76%. 

Pada tahun 2012 keterserapan angkatan kerja pedesaan meningkat menjadi 95,28% 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan di keterserapan angkatan kerja di perkotaan yang 

hanya mencapai angka 92,34%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 keterserapan 

angkatan kerja di pedesaan masing-masing sebesar 95,86% pada tahun 2013 dan 

95,52% pada tahun 2014, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan keterserapan 

angkatan kerja di perkotaan yang masing-masing hanya 92,58% pada tahun 2013 dan 

93,03% pada tahun 2014.

Meskipun tinggi angka keterserapan angkatan kerja di pedesaan dibandingkan 

dengan di perkotaan, namun masalah klasik kemiskinan pedesaan masing sangat tinggi, 

sehingga tingginya keterserapan angkatan kerja di pedesaan tidak lantas meningkatkan 

angka kesejahteraan penduduk di pedesaan seiring dengan angka kemiskinan pedesaan 

yang masih sangat tinggi. 
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H. Potensi Keterserapan Tenaga Kerja di Era Industrialisasi Pedesaan di 
Kabupaten Lebak Banten

Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan 

menjadi industri besar, terutama industri pengolahan hasil perkebunan rakyat, industri 

pengolahan hasil laut dan industri pengolahan hasil pertambangan.

Era industrialisasi pedesaan di Kabupaten Lebak mulai terlihat dan akan segera 

dimuali seiring dengan munculnya beberapa industri, terutama industri yang berbasis 

pada pengolahan sumberdaya alam seperti industri semen yang kini dalam tahap 

konstruksi di Kecamatan Bayah. Pembangunan Pabrik Semen Merah Putih merupakan 

proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

di Kawasan Lebak Selatan dengan nilai Investasi lebih dari USD 6.000 juta, dan akan 

menyerap kurang lebih 4.000 tenaga kerja.

Pabrik Semen Merah Putih didirikan di area seluas 500 hektar yang mencakup 

dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng dengan kapasitas 

produksi sebesar 4 juta ton pertahun, pabrik ini juga dilengkapi dengan fasilitas 

pelabuhan (terminal khusus) yang dibangun di wilayah laut Kecamatan Bayah dengan 

kedalaman darmaga hingga 13 meter yang siap menampung kapal dengan bobot mati 

30.000 dwt.

Begitu banyak harapan dan angan-angan terlintas pada pola pikir masyarakat, 

dengan dibangunnya industri semen, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. khususnya di Lebak Selatan yang selama ini dianggap tertinggal. 

Keterserapan tenaga kerja pedesaan di wilayah yang bersentuhan langsung dengan 

lokasi industri diharapkan dapat mengakomodir tenaga kerja lebih banyak dan mencegah 

arus urbanisasi penduduk produktif ke luar wilayah Kabupaten Lebak. Namun harapan ini 

nampaknya akan sulit terealisasi seiring dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam sektor industri. Sehingga dikhawatirkan 

pembangunan ini hanya akan mensejahterakan segelintir para elit politik daerah, 

sementara masyarakat luas hanya akan mendapatkan dampak langsung berupa 

kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri. Berupa pencemaran udara, pencemaran 

suara, pencemaran air dan pencemaran lainnya yang berimbas pada gangguan 

kesehatan, apabila pembangunan industri dan oprasional-Nya tidak berlandaskan pada 

etika lingkungan yang baik. 
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Potensi Keterserapan Tenaga Kerja Pedesaan 
Pada prinsipnya pembangunan industri akan menciptakan peluang kerja 

penduduk yang lebih banyak dan mensejahterakan masyarakat, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sebagaimana menjadi harapan yang sulit terbantahkan, diluar 

nalar sebagaian besar penduduk di wilayah Lebak Selatan. Prinsip ini akan menjadi 

kenyataan apabila konsep dasar pembangunan dalam mempersiapkan era industrialisasi 

pedesaan di Lebak Selatan telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Terutama 

kesiapan sumberdaya manusia yang terdidik dan terampil sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh industri, serta infrastruktur yang memadai. Namun apabila hal ini tidak 

dipersiapkan maka industrialisasi pedesaan hanya akan mensejahterakan segelintir para 

elit politik, sebaliknya akan menambah beban berat penduduk sekitar kawasan industri 

seiring dengan himpitan ekonomi dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat serta 

menimbulkan masalah sosial yang sulit teratasi, seperti tingginya angka kriminalitas, 

maraknya penduduk yang menjadi gelandangan dan lain sebagainya. 

Untuk melihat seberapa besar potensi keterserapan tenaga kerja, maka dapat 

dilihat dari jumlah penduduk usia produktif  yang berusia 15-64 tahun dan tingkat 

pendidikan penduduk, Apabila jumlah penduduk produktif dengan memiliki kualitas 

sumberdaya manusia yang baik, maka keterserapan penduduk daerah asal akan semakin 

tinggi begitu juga sebaliknya. 

Sumber: Diolah dari BPS Kab. Lebak 

Berdasarkan data jumlah penduduk produktif dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Lebak, dengan mengabaikan kualitas sumberdaya manusia, maka untuk 

tingkat kabupaten memiliki potensi keterserapan tenaga kerja produktif sebesar 0,49% 

dari total jumlah penduduk produktif sebanyak 805.413 jiwa, sehingga diharapkan industri 
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semen di Lebak Selatan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,73% 

atau lebih dari sebelumnya sebesar 7,23% pada tahun 2013. Namun apabila wilayah 

yang menjadi basis tenaga kerja industri semen hanya pada hanya wilayah Lebak 

Selatan, maka potensi keterserapan penduduk produktif akan lebih besar yaitu 1,66% dari 

total jumlah penduduk produktif Lebak Selatan sebanyak 240.144 jiwa. Dan apabila basis 

cakupan tenaga kerja industri semen di Kecamatan Bayah lebih dipersempit, bersifat 

hanya akan mengakaomodir tenaga kerja yang bersentuhan langsung dengan wilayah 

industri, yakni wilayah Kecamatan Bayah, Kecamatan Panggarangan dan juga 

Kecamatan Cilograng maka secara ststistik potensi keterserapan tenaga kerja akan lebih 

besar sebesar 4,3% dari total penduduk usia produktif dengan asumsi jumlah tenaga 

kerja yang dibutuhkan sebanyak 4.000 pekerja. 

Rendahnya Tingkat Pendidikan Menjadi Penghalang 

Besarnya potensi keterserapan tenaga kerja usia produktif secara angka statistik 

tidak akan berarti apa-apa apabila tingkat pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia 

yang ada masih belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, karena tingginya 

keterserapan penduduk pada era industrialisasi sejalan dengan kualitas sumberdaya 

manusia dan tingkat pendidikan penduduk. 

Apabila melihat pendidikan di Kabupaten Lebak, rata-rata lama sekolah masih 

sangat rendah yakni hanya pada angka 6,29 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP atau 

sederajat. Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun pun masih berada pada kisaran 

angka 55,58%. Inikah bentuk kesiapakan dalam menyambut era industrialisasi dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan penduduk? Benarkah kesejahteraan penduduk akan 

terjadi ditengah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan rendahnya tingkat 

pendidikan? 

Melihat data tersebut dapat dipastikan bahwa industrialisasi pedesaan di 

Kabupaten Lebak termasuk pembangunan industri semen di Lebak Selatan tidak akan 

berpengaruh tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara langsung, 

seiring dengan kecilnmya keterserapan tenaga kerja akibat masih rendahnya tingkat 

pendidikan dan juga keahlian di bidang industri. Sehingga untuk pemenuhan tenaga kerja 

terdidik dan terlatih yang dibutuhkan oleh industri semen, industri tersebut akan 

mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini membuka peluang keran arus urbanisasi 

yang sangat besar dari wilayah lain, serta menimbulkan masalah kependudukan yang 

sulit teratasi di kemudian hari. Sementara penduduk sekitar hanya akan menjadi 
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penonton dan bertepuk tangan atau hanya menerima imbas yang bersifat negatif 

ditengah kemajuan industrialisasi pedesaan di wilayahnya suatu saat nanti, karena tidak 

direncanakan dengan baik. 

Implementasi Kebijakan Menyambut Era Industrialisasi

Upaya peningkatak kualitas sumberdaya manusia mutlak diperlukan meskipun 

sudah terlambat, sebagaimana yang telah direncanakan dalam tahap-tahap persiapan 

dalam  menyongsong era industrialisasi pedesaan di Kabupaten Lebak sebagaimana 

yang tertuang dalam domumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lebak tahun 2005-2025. Dalam dokumen RPJPD Pemkab Lebak 

membagi empat tahap dalam mempersiapkan era industrialisasi. Tahap pertama yang 

disebut tahap persiapan industrialisasi pada periode waktu 2005-2009, tahap ini bersifat 

mempersiapkan masuknya industri terutama menyangkut kesiapan infrastruktur, institusi 

serta mempersiapkan sumberdaya manusia yang siap untuk berkiprah dan bersaing pada 

era industrialisasi. Tahap kedua merupakan tahap percepatan pertumbuhan yang terjadi 

pada periode waktu 2010-2014, tahap ini dapat dikatakan mulai masuknya investasi dan 

gaung industrialisasi di wilayah Kabupaten Lebak mulai terbentuk hal ini terbukti dengan 

sudah masuknya investasi swasta nasional dan swasta asing untuk membangun industri 

pengolahan pertambangan. 

Tahap ketiga dalam rencana pembangunan jangka panjang merupakan kelanjutan 

dari dua tahap sebelumnya, dimana tahap ini pertumbuhan bertumpu pada basis ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada periode waktu 2015-2019. Tahap ini untuk mencapai 

tingkat perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan selanjutnya akan 

didorong oleh penciptaan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. 

Dan tahap keempat pada periode 2020-2025 diharapkan akan terciptanya pertumbuhan 

yang berkesinambungan. 

Implementasi tahap-tahap perkembangan dalam perencanaan pembangunan 

untuk menyongsong era industrialisasi terutama dalam tahap pertama dan tahap kedua 

seakan belum terlihat dalam hal mempersiapkan sumberdaya manusia. Hal ini terbukti 

masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah yang masih sangat 

memprihatinkan. Sehingga era industrialisasi di Kabupaten Lebak tidak akan memberikan 

dampak positif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan 

impelentasi dalam perencanaan pembangunan yang masih bersifat setengah hati. 

Gaung industrialisasi di Kabupaten Lebak kini sudah dimulai namun kualitas 

sumberdaya manusia masih belum beranjak dari angka yang sangat memprihatinkan, 
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sehingga industrialisasi di pedesaan diperkirakan tidak akan berdampak positif pada 

masyarakat luas sebagaimana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

penduduk serta ketersertapan tenaga kerja pedesaan. 

Pembangunan industri di wilayah Kabupaten Lebak apabila tidak segera 

mempersiapkan diri dalam menyambutnya meskipun sudah sedikit terlambat, hanya akan 

memberikan beban berat pada masyarakat, berupa tekanan ekonomi yang tinggi, 

tingginya angka kriminalitas, banyaknya penduduk yang menjadi gelandangan dan juga 

pengamen, serta masalah penduduk lainnya seperti tingginya arus urbanisasi dari 

wilayah-wilayah lain yang akan menimbulkan kawasan-kawasan kumuh di pinggiran 

wilayah dan tata ruang wilayah akan semakin sulit dikendalikan ditengah kemajuan 

industrialisasi nanti-Nya.

Kehawatiran ini muncul seiring dengan ketidak siapan menghadapi era 

industrialisasi pedesaan dan perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan 

potensi wilayah secara holistik terutama potensi sumberdaya manusia. Alhasil 

industrialisasi di pedesaan yang kini telah terjadi bukan bersifat mengatasi kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagaimana yang benjadi harapan dalam 

pembangunan, tetapi sebaliknya pembangunan industri di pedesaan akan menciptakan 

masalah baru yang sulit teratasi bagaikan benang kusut yang tidak bisa terurai kembali. 

Potensi keterserapan tenaga kerja yang selama ini digaungkan akan menjadi sebuah 

memorial dan janji dalam pembangunan yang akan semakin terlupakan seiring dengan 

rendahnya kompetisi tenaga kerja. 
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BAB VI
INTERAKSI DESA DAN KOTA

A. Interaksi Spasial
Dalam geografi interaksi spasial menyangkut hubungan antara desa dan kota. 

Istilah spatial interaction pertama kali dikemukaman oleh Ullman dalam buku Geography 

as spatial interaction (1954) untuk mengidentifikasikan ketergantungan antar wilayah 

geografis. Interaksi spasial menurut Ullman mencakup gerak dari barang, penumpang, 

migran, uang, informasi, sehingga konsepnya sama dengan geography of circulation, 

yang popular di zaman human geographers di awal abad ke-20.

Pada dasarnya Ullman membuat konsep interaksi spasial untuk menerangkan 

berpindahnya barang (commodity flow), yang dapat diterapkan pada gerak manusia. 

Sehingga muncul istilah interaksi spasial termasuk manusia. Manusia memiliki ciri 

bergerak, karena memiliki kemampuan untuk bergerak sendirinya, dapat pergi ketempat 

lain secara sadar. Selain itu manusia mampu menggerakkan (memindahkan barang dan 

lainnya ke tempat lain). Manusia juga mampu menerima pemindahan barang atau yang 

lainnya dalam hal ini informasi yang diperlukannya.

Gambar 26. Comuter line bentuk interaksi antar wilayah

Setiap hari ribuan bahkan jutaan menusia berpindah (bergerak) karena pekerjaanya 

atau aktivitas lainnya, selain itu pergerakan barang lewat angkutan darat, laut dan udara 

selalu bergerak melalui trasportasi, serta perpindahan energi misalnya arus listrik, 

pemindahan lewat pipa seperti air, gas, dan minyak selalu bergerak melalui saluran-
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salurannya inilah yang disebut gerakan dalam geografi. Sehingga bagi seorang geograf 

menurut Daljoeni (1997:198) segala bentuk arus atau pergerakan baik manusia, maupun 

pergerakan informasi, atau arus barang yang lainnya tersedia dalam tiga bentuk utama:

a. Migrasi, pergerakan jika menyangkut arus manusia;

b. Komunikasi, pergerakan jika menyangkut gerakan atau perpindahan gagasan dan 

informasi

c. Transportasi, jika menyangkut materi dan energi. 

Di dalam geografi dapat dikatakan bahwa, arus manusia, materi, informasi dan 

energi merupakan pengertian interaksi keruangan atau interaksi spasial. Interaksi spasial 

mencakup saling keterlibatan antar gejala-gejala yang ada sehingga gejala-gejala 

tersebut saling berpengaruh satu sama lain.  

B. Interaksi dalam Sosiologi dan Geografi 
Interaksi merupakan pengertian yang dikenal dalam sosiologi, sebagai gejala yang 

saling pengaruh diantara individu. Dalam sosiologi saling pengaruh juga diberlakukan 

untuk objek-objek dan ruang yang mewadahi objek-objek tersebut. Sehingga dikenal 

dengan tiga kelompok yang saling berpengaruh. Pertama, antara vegetasi dan iklim, 

tanah dan kawasan lahan; kedua, antara kegiatan manusia dan sifat politis-ekonomi suatu 

wilayah; ketiga, antara rumah tangga dan pertokoan. Itu semua terjadi interaksi dalam 

makna sosiologis. 

Bagaimana makna interaksi dalam geografi? Dalam geografi interaksi mulai 

digunakan atau dikenal melalui bagi gerak yang saling berpengaruh sebagaimana 

dikemukakan oleh Daljoeni dalam buku geografi kota dan desa (1996:246):

a. Perpindahan manusia, barang dan informasi di permukaan bumi, antara titik-titik 

atau tempat yang berlainan.

b. Untuk menjembatai jarak.

c. Efek-efek yang terjadi di titik-titik antara pihak-pihak yang melakukan interaksi.

Sehingga interaksi dalam sudut pandang geografi lebih luas dibandingkan dengan 

sudut pandang sosiologi. Interaksi dalam geografi dapat diartikan sebagai hubungan 

antara wilayah dengan wilayah yang lainnya atau sering dikenal dalam konsep geografi 

antara wilayah desa dengan kota.

Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh 

antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun 

permasalahan baru. Misalnya, ada dua daerah, yaitu X dan Y. Wilayah X merupakan 

daerah perdesaan sebagai penghasil sumber bahan pangan, seperti padi, sayur mayur, 

dan buah-buahan. Adapun wilayah Y merupakan daerah perkotaan yang menjadi sentra 
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industri pertanian. Beberapa jenis produk industri yang dihasilkan sebagai pendukung 

kegiatan pertanian antara lain pupuk dan alat-alat pertanian. Perbedaan produk antara 

kedua wilayah tersebut mengakibatkan terjadinya interaksi. Untuk memasarkan hasil 

pertanian, penduduk desa X menjual ke kota Y yang sebagian besar masyarakatnya 

bekerja pada sektor industri. Sebaliknya, produk-produk industri dari kota Y didistribusikan 

ke desa X yang sangat memerlukan teknologi pertanian berupa pupuk dan perkakas 

sehingga dapat memperlancar kegiatan bertaninya. Akibatnya, terjalinlah hubungan 

timbal balik antara kedua wilayah tersebut.

Interaksi tidak hanya terbatas pada gerak manusia, tetapi dapat merupakan proses 

perpindahan barang maupun informasi. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses 

sosial, proses ekonomi, proses budaya, proses politik dan sebagainya. Interaksi antara 

desa dan kota terjadi karena adanya berbagai faktor yang ada di dalam desa dan kota. 

Dari pengertian interaksi antar wilayah, dapat dipahami bahwa dalam interaksi 

wilayah terkandung tiga hal pokok yaitu:

a. Hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih;

b. Hubungan timbal balik antar wilayah menimbulkan adanya proses pergerakan atau 

perpindahan, dapat berupa pergerakan manusia, informasi atau gagasan, ataupun 

pergerakan maupun perpindahan materi atau barang;

c. Hubunga timbal balik menimbulkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, 

baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pada prinsipnya interaksi keruangan merupakan hubungan timbal balik antara dua 

wilayah atau lebih, di mana terjadi pergerakan atau mobilitas manusia (penduduk), barang 

dan jasa, gagasan, serta informasi. Akibat hubungan tersebut menimbulkan gejala atau 

ketampakan baru, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

C. Tiga Unsur Interaksi Keruangan 
Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh 

keadaan alam dan sosial daerah tersebut, serta kemudahan yang mempercepat proses 

hubungan kedua wilayah itu. Menurut Edward Ullman dalam Daldjoeni (1996:247-249) 

ada tiga faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar 

wilayah, yaitu sebagai berikut.

1. Regional Complementary adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam 

ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang 

kelebihan (surplus) sumber daya, seperti produksi pertanian dan bahan galian, dan di 

lain pihak ada daerah yang kekurangan (minus) jenis sumber daya alam tersebut. 

Adanya dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya tersebut sangat 
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memperkuat terjadinya interaksi, dalam arti saling melengkapi kebutuhan, di mana 

masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen.

Gambar 27. Wilayah yang saling melengkapi

2. Intervening Opportunity, merupakan kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai 

suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar 

wilayah.

Gamber 28. Melemahnya interaksi akibat intervening opportunity

Berdasarkan gambar di atas, sebenarnya secara potensial antara wilayah A dan 

B sangat memungkinkan terjalin interaksi karena masing-masing wilayah memiliki 

Wilayah A
(+) Sumber daya X
(-)  Sumber daya Y
(-)  Sumber daya Z

Wilayah B
(+) Sumber daya Y
(-)  Sumber daya X
(-)  Sumber daya Z

Wilayah C
(+) Sumber daya Z
(-)  Sumber daya X
(-)  Sumber daya Y

Wilayah A
(+) Sumber daya X
(-)  Sumber daya Y

Wilayah B
(+) Sumber daya Y
(-)  Sumber daya X

Wilayah C
(+) Sumber daya X
(+) Sumber daya Y

Keterangan: 
1. Kebutuhan A dan B disuplai oleh C
2. Wilayah A dan B lemah interaksinya
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kelebihan dan kekurangan sumber daya sehingga dapat berperan sebagai produsen 

dan konsumen. Namun karena ada wilayah lain, yaitu wilayah C yang menyuplai 

kebutuhan wilayah A dan B maka kekuatan interaksi antara A dan B menjadi lemah. 

Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. 

Intervening opportunity dapat pula diartikan sebagai sesuatu hal atau keadaan 

yang dapat melemahkan jalinan interaksi antarwilayah karena adanya sumber alternatif 

pengganti kebutuhan.

Gamber 29. Melemahnya interaksi akibat sumber daya alternatif

3. Spatial Transfer Ability, Faktor yang juga memengaruhi kekuatan interaksi adalah 

kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu 

wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antarwilayah ini sangat berkaitan 

dengan:

1. Jarak antar wilayah, baik jarak mutlak maupun relatif;

2. Biaya transportasi;

3. Kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah.

Ketiga unsur interaksi kerangan tersebut yang terdiri dari regional 

complementary, intervening opportunity, dan spatial transfer ability sangat 

mempengaruhi terjadinya intaraksi keraungan antar wilayah baik desa dengan kota 

maupun antar desa dengan desa atau kota dengan kota lainnya. Sehingga ketiga 

unsur interaksi ini bisa mamperkuat interaksi wilayah dan juga bisa melemahkan 

interaksi antar wilayah satu dengan yang lainnya tergantung dari tingkat surplus 

minusnya sumber daya atau kebutuhan wilayah. 

D. Zona Interaksi Desa Kota 
Zona interaksi merupakan suatu wilayah atau kawasan yang memungkinkan 

terjadinya interaksi kuat antar wilayah satu dengan wilayah lain dalam hal ini desa 

Wilayah A

(+) Sumber daya X

Wilayah B
 (-)  Sumber daya X
Sumber daya Z, sebagai 

alternatif
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sebagai hinterland kota. Menurut Bintarto, (1984:67) zona interaksi antara wilayah 

perkotaan dan perdesaan membentuk pola-pola konsentrik, dimana masing-masing zona 

ini mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. 

Zona interaksi desa dan kota yang dikemukakan oleh Bintarto mengadopsi teori 

konsentris yang dikemukakan oleh Burgess, hal ini terungkap bahwa suatu kota akan 

terdiri dari zona-zona yang konsentris dengan masing-masing zona akan mencerminkan 

tipe penggunaan lahan yang berbeda pula. Namun teori konsentris yang dikemukakan 

Burgess memiliki lima zona yang berbentuk spiral, sedangkan zona inteaksi desa kota 

yang dikemukakan oleh Bintarto memiliki enam zona yang memiliki zona masing-masing 

wilayah hampir mirip apabila dilihat masing-masing zona tersebut berdasarkan 

karakteristik zona wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya perhatikan model zona kinsentris yang dikemukakan oleh 

Burgess dan zona interaksi yang dikemukakan oleh Bintarto berikut ini. 

Gambar 30. Teori model konsentrik (Burgess)

Sebagaiman digambarkan di atas, zona 1 merupakan daerah pusat kegiatan atau 

Central Business Districk (CBD), daerah ini merupakan pusat dari segala kegiatan kota 

antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Zona ini terdiri dari dua bagian, 

yaitu bagian paling inti (the heart of area) yang disebut RBD (Retail Business Districk). 

Kegiatan yang dominan pada bagian ini antara lain “department stores, smartshops, office 

building, clubs, banks, hotels theaters and heanquartes of economic, social, civic, and 

political life”. Pada kota-kota yang relatif kecil fungsi ini menyatu satu sama lai, namun 

Keterangan: 
1. Daerah pusat kegiatan (Central Bisniss Districk)
2. Zona peralihan (Transition Zone)
3. Zona perumahan para pekerja  (Zone Of Working Men’s Home)
4. Zona pemukiman yang lebih baik (Zone Of Better Residences)
5. Zona para panglaju (Zone Of Commuter)

5
4

3
2

1 2       3   4   5
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untuk kota besar fungsi tersebut menunjukkan diferensiasi yang nyata antara “daerah 

perbankan” daerah perbioskopan, daerah salon/kecantikan dan lain-lain. Bagian di 

luarnya disebut sebagai WBD (Wholesale Business Districk) yang ditempati oleh 

bangunan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi dalam jumlah yang besar antara lain 

seperti pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan 

lebih lama (storage building).

Zona 2 merupakan daerah peralihan atau Transition Zone (TZ), zona ini 

merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman yang 

terus menerus dan makin lama makin hebat. Penyebabnya tidak lain karena adanya 

intrusi fungsi yang berasal dari zona pertama sehingga perbauran pemukiman dengan 

bangunan bukan pemukiman seperti gudang kantor dan lain-lain sangat cepat terjadinya 

deteriorisasi lingkungan pemukiman. Perdagangan dan industri ringan dari zona 1, 

banyak menggusur daerah pemukiman, penyekatan rumah yang ada menjadi lebih 

banyak kamar dengan maksud menampung “bridgheader” (teori J. Turner, 1970 tentang 

residential mobility).

Proses subdivisi yang terus menerus, intrusi fungsi-fungsi dari zona 1 

mengakibatkan terbentuknya “slums area” (daerah pemukiman kumuh)yang semakin 

cepat dan biasanya berasosiasi dengan “areas of proverty, degradation and crime”. Di 

samping menjalarnya “bridgeheaders” ke zona ini nampak pula “outflow” dari penduduk 

yang sudah mampu ekonominya (consolidator) atau yang tidak puas dengan kondisi 

lingkungan ke luar daerah.

Zona 3, merupakan zona pemukiman para pekerja yang bebas (zone of 

independent workingmen’s homes). Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan 

pekerja-pekerja baik pekerja pabrik, industri, dan lain sebagainya, diantaranya pendatang-

pendatang baru dari zona 2, namun masih menginginkan tempat tinggal yang dekat 

dengan tempat kerjanya. Zona ini masih belum terjadi invasi dari fungsi industri dan 

perdagangan karena letaknya masih dihalangi oleh zona peralihan. Kondisi 

permukimannya lebih baik dibandingkan dengan zona 2 walaupun secara ekonomi 

sebagaian besar penduduknya masih masuk dalam kategori “low mwdium status”.

Zona 4, merupakan zona permukiman yang lebih baik (zone of better residences). 

Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi, 

walaupun tidak berstatus ekonomi sangat baik, namun mereka kebanyakan 

mengusahakan sendiri business kecil-kecilan, para professional, para pegawai dan lain 

sebagainya. Kondisi ekonomi pada zona ini pada umumnya stabil sehingga lingkungan 

permukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Fasilitas 



90

permukiman terencana dengan baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat 

dirasakan pada zona ini. 

Zona 5, merupakan zona panglaju (commuters zone), timbulnya panglaju 

merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi pemukiman sebagai dampak 

sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Di daerah 

pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas 

tinggi. 

Gambar 31. Aplikasi concentric zone model dalam pengembangan wilayah 

Zona-zona tersebut tercipta sebagai akibat interaksi dan interelasi elemen-elemen 

sistem kehidupan perkotaan dan mengenai kehidupan manusia, dengan sifat yang sangat 

dinamis (Yunus Hadi Sabari, 1999:12). 

Teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess secara prinsip hampir sama 

dengan zona interksi desa dan kota yang dikemukakan oleh Bintarto, kerena secara 

teoritis memiliki sifat yang relatif sama antar zona dan juga saling terjadi interaksi. Namun 

terdapat perbedaan secara wilayah. Zona interksi desa dan kota menggabungkan atau 

menghubungkan dua wilayah yang saling membutuhkan sedangkan teori konsentris 

hanya bersifat interksi dalam konteks satu wilayah perkotaan yang terbagi dalam lima 

zona. Untuk lebih jelasnya perhatikan zona interksi desa dan kota berikut ini.
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Gambar 32. Zona interaksi desa kota

Zona 1 pada zona interksi desa kota ini merupakan zona pusat kota (city) atau 

sering juga disebut dengan istilah Central Business Districk (CBD) zona ini terdiri dari 

kegiatan pusat ekonomi dan juga pusat jasa. Zona 2 merupakan zona Suburban (sub 

daerah perkotaan), adalah suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. 

Wilayah ini merupakan tempat tinggal para penglaju (penduduk yang melakukan mobilitas 

harian ke kota untuk bekerja). Sedangkan zona 3 merupakan zona Suburban fringe (jalur 

tepi subdaerah perkotaan), adalah suatu wilayah yang melingkari sub-urban atau 

peralihan antara kota dan desa.

Zona ke empat dalam zona interaksi desa dan kota merupakan zona Urban fringe 

(jalur tepi daerah perkotaan paling luar), adalah semua batas wilayah terluar suatu kota. 

Wilayah ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali dengan 

wilayah pusat kota. sedangkan zona 5, disebut dengan zona Rural urban fringe (jalur 

batas desa dan kota), adalah suatu wilayah yang terletak antara kota dan desa yang 

ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan 

nonpertanian. Dan zona 6, merupakan zona pedesaan atau Rural (daerah perdesaan).

Zone suburban, suburban fringe, urban fringe dan rural urban fringe merupakan 

wilayah yang memiliki suasana kehidupan modern, sehingga dapat disebut perkotaan 

Keterangan:
1. City 
2. Suburban (sub daerah perkotaan), 
3. Suburban fringe (jalur tepi subdaerah perkotaan), 
4. Urban fringe (jalur tepi daerah perkotaan paling luar)
5. Rural urban fringe (jalur batas desa dan kota)
6. Rural 

1.

6

5
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3
2
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jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam 

kenyataannya jalur-jalur zone interaksi desa dan kota tidak selalu konsentris, walaupun 

unsur-unsurnya masih bisa diamata secara kasak mata. 

E. Teori Interaksi Desa dan Kota
Ada beberapa analisis ilmiah dapat diterapkan melalui analisis kualitatif dan 

kuantitatif untuk mengetahui kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih, dalam hal 

ini adalah untuk mengetahui interaksi desadan kota. Menurut Hagget (1970:33-35) 

masalah interaksi keruangan menjadi perhatian geografi sejak tahun 1850-an. E.J. 

Ravenstein misalnya, adalah orang pertama yang menggunakan model gravitasi dalam 

studi tentang hukum migrasi pada tahun 1885 dan 1889. Model gravitasi didasarkan pada 

hukum Issac Newton yang telah diterapkan pada masa sekarang untuk mengungkapkan 

interaksi, masalah perpindahan penduduk, masalah pemilihan lokasi dan lain-lainnya. 

Dari hukum gravitasi diterangkan bahwa:”besarnya kekuatan tarik menarik antara dua 

benda adalah berbanding terbalik dengan jarak dua benda pangkat dua.”

Interaksi antara dua kelompok manusia satu dengan kelompok lainnya sebagai 

produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan, menunjukkan adanya 

gerakan (movement). Produsen suatu barang umumnya terletak ditempat tertentu dalam 

ruang geografis (geographical space), sedang para pelanggan tersebar dengan berbagai 

jarak di sekitar produsen. Sebelum terjadi transaksi harus ada gerakan terlebih dulu.

Frekuensi gerakan antara produsen dan pelanggan dipengaruhi oleh prinsip 

optimalisasi, oleh persyaratan “treshold”yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan, 

dalam hal ini adalah pemakai yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungan untuk 

mendirikan suatu unit usaha (Toyne dan Newby, 1972; dalam Bintarto,1983: 86).Faktor 

jarak juga merupakan faktor penting yang menentukan interaksi antar wilayah. Luas 

sempitnya areal interaksi tergantung pada:

1. Tinggi rendah treshold;

2. Padat tidaknya kawasan;

3. Perbedaan kultur dan perbedaan daya beli penduduk;

4. Faktor lain yang berpengaruh.

a. Teori Gravitasi

Teori gravitasi dikemukakan oleh Issac Newton, yang sebenarnya digunakan 

dalam hukum fisika, namun kemudian diaplikasikan dalam analisis interaksi dalam 

geografi. Hukum gaya tarik berbunyi: tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap 

titik di sekitarnya. Gaya tarik menarik berbanding lurus dengan massa-massanya, dan 
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berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dengan kata lain besarnya gaya tarik 

antara dua benda sama dengan hasil perkalian massa kedua benda tersebut, dibagi 

kuadrat jarak antara keduanya.

Keterangan: 

F : gaya tarik

G : konstante empirik

m1 : massa benda pertama

m2 : massa benda kedua

J1 - J2(R) : jarak kedua benda

Carrothers mengadakan analogi formula interaksi dengan hukum gravitasi yang 

dijabarkan dalam bentuk formula sebagai berikut:

I ij = P1 P2

        (D ij) 2

Keterangan: 

I ij  : interaksi tempat i dan j

P1 : jumlah penduduk di tempat i

P2  : jumlah penduduk tempat j

D ij : jarak antara tempat i dan tempat j

Contoh soal:
Penerapan Teori Gravitasi untuk mengetahui interaksi antara kota Yogyakarta, Surakarta, 

Salatiga dan kota Magelang. Dari data yang ada diketahui bahwa:

Jumlah penduduk:

1. Kota Yogyakarta 398.192 orang;

2. Kota Surakarta 462.825 orang;

3. Kota Salatiga 85.740 orang;

4. Kota Magelang 123.358 orang.

Jarak antara:

1. Yogyakarta (Y) - Surakarta ( S1) = 60 km;
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2. Surakarta ( S1) - Salatiga ( S2) = 42 km;

3. Salatiga ( S2) - Magelang ( M) = 40 km;

4. Magelang (M) - Yogyakarta (Y) = 41 km.

Dapat dihitung dengan rumus Gravitasi:

I Y – S1 = 398,192 x 462,825 = 51,192 dibulatkan menjadi 51

60 x 60

I S1 – S2 = 462,825 x 85,740 = 22,495 dibulatkan menjadi 22

42 x 42

I S2 – M = 85,740 x 123,358 = 6, 610 dibulatkan menjadi 7

40 x 40

I M – Y = 123,358 x 398,192 = 29,220 dibulatkan menjadi 29

41 x 41

Dari hasil perhitungan tersebut dapat ditafsirkan bahwa interaksi yang terbesar 

adalah antara Kota Yogyakarta dengan Kota Surakarta, berarti interaksi sosial ekonomi 

dan sejenisnya antara ke dua kota tersebut paling tinggi dibanding interaksi antara empat 

kota lainnya.

b. Teori Titik Henti (The Breaking Point Theory)

William J.Reilly mengadopsi teori gravitasi untuk mengukur kekuatan interaksi 

keruangan antara dua wilayah atau lebih. Beliau mengatakan bahwa kekuatan interaksi 

antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk 

masing-masing wilayah dan jarak mutlak diantara wilayah-wilayah tersebut. Inti dari teori 

ini adalah bahwa jarak titik henti atau titik pisah dari pusat perdagangan yang lebih kecil 

ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara ke dua pusat perdagangan itu, 

dan berbanding terbalik dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk kota atau 

wilayah yang penduduknya lebih besar, dibagi dengan jumlah penduduk kota atau 

wilayah yang lebih sedikit penduduknya.

Rumus Breaking Point Theory
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Keterangan:

DAB : lokasi titik henti yang diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknyalebih 

kecil

dAB : jarak antara kota A dengan B

PA : jumlah penduduk A yang lebih besar

PB : jumlah penduduk B yang lebih kecil

Contoh soal
Jumlah penduduk kota A adalah 20.000 orang; jumlah penduduk kota B 10.000 orang. 

Jarak antar kota A dengan kota B, 50 km. Dari data tersebut hitung jarak lokasi titik henti 

antara kota A dengan kota B.

Penyelesaian:

d AB : 50 km

PA    : 20.000

PB   : 10.000

Berapa DAB?.

D AB  =                  50

   1 +√20.000÷10.000 

         =                 50

          1 + 1,41

          =  20,74

Jadi lokasi titik henti antar kota A dengan kota B adalah 20,74 km diukur dari titik

F. Pengaruh Interaksi Desa Kota
Interaksi desa dan kota atau sering disebut dengan interksi spasial merupakan 

suatu istilah umum mengenai pergerakan spasial dan aktivitas manusia (Rustiadi, Ernan, 

2009:285). Wujud nyata interaksi desa dan kota yang paling sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut

a. Pergerakan barang dari desa ke kota, atau sebaliknya.

b. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa.

c. Adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah.

d. Pergerakan manusia, baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, menuntut ilmu, ataupun 

keperluan-keperluan lainnya.
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Proses interaksi yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas yang 

relatif tinggi tentunya dapat menimbulkan pengaruh, baik bagi wilayah pedesaan maupun 

perkotaan. Pengaruh tersebut dapat bersifat negatif ataupun positif. Beberapa contoh 

media yang mengakibatkan adanya perubahan bagi kawasan perdesaan karena proses 

interaksi antara lain melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) yang dilakukan mahasiswa, kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD), tenaga 

sukarela untuk pembangunan desa-desa terpencil baik yang dikirim pemerintah maupun 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), program pembangunan desa, dan media-media 

lainnya.

Pengaruh positif yang dapat timbul akibat adanya interaksi kota-desa antara lain 

sebagai berikut.

a. Tingkat pengetahuan penduduk meningkat.

b. Adanya lembaga pendidikan di perdesaan dapat memberikan sumbangan yang 

sangat berarti dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk turut 

serta dalam proses pembangunan.

c. Tingkat ketergantungan desa terhadap kota sedikit demi sedikit dapat dikurangi 

karena wilayah desa terus mengalami perkembangan ke arah kemandirian.

d. Melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan 

kota dengan desa, wilayah perdesaan akan semakin terbuka. Terbukanya keisolasian 

wilayah desa tentunya dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat.

e. Masuknya unsur-unsur teknologi ke wilayah perdesaan dapat lebih mengefektifkan 

proses produksi dan pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.

f. Bagi masyarakat kota, proses interaksi dengan wilayah pedesaan juga memiliki 

pengaruh yang positif, seperti terdistribusinya barang-barang hasil pertanian, 

perkebunan, dan barang-barang yang lain untuk memenuhi konsumsi penduduk kota.

Gejala dan permasalahan sosial yang sering timbul di masyarakat perdesaan 

khususnya yang dekat dengan kota sebagai akibat dari interaksi kota dan desa 

sebagaimana dikemukakan oleh Bintarto dalam bukunya Geografi Kota dan Desa (1987), 

antara lain, (1) kompetisi, (2) kontroversi, (3), konflik (4), hubungan penguasa dengan 

rakyat, (5), masyarakat mulai terbuka, dan (6), keseragaman dan keragaman.

Adapun pengaruh negatif dari terjadinya interaksi kota dan desa antara lain, (1) 

gerakan penduduk sering deisebut dengan arus urbanisasi penduduk desa ke kota dapat 

mengurangi jumlah penduduk desa usia produktif yang diharapkan dapat membangun 
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desanya, (2) banyak lahan pertanian di desa yang terlantar karena penduduknya 

berurbanisasi, dan (3) timbulnya gejala urbanisme. 

G. Migrasi dan Urbanisasi 
Dalam kaitannya dengan urbanisasi setidaknya terdapat tiga macam bentuk 

migrasi, pertama perpindahan masyarakat pedesaan menuju kota-kota (rural-urban 

migration) atau sering disalah artikan urbanisasi. Istilah urbanisasi bukan berarti 

perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan penduduk deri desa ke kota 

adalah salah satu faktor penyebab utama urbanisasi di perkotaan. Namun banyak 

kalangan mengartikan perpindahan penduduk desa ke kota sebagai urbanisasi. Bentuk 

migrasi yang kedua adalah perpindahan penduduk dari kota menuju pinggiran kota atau 

disebut suburbanisasi, dan bentuk migrasi yang ketiga adalah dari masyarakat kota 

menuju pedesaan yang disebut sebagai kontra urbanisasi. Ketiga macam jenis migrasi di 

atas berlangsung dalam suatu negara (internal). Sedangkan migrasi tidak hanya dalam 

negeri tetapi juga berlangsung antar negara (eksternal).

Bentuk migrasi dari kota menuju pinggiran  kota maupun dari kota menuju ke 

pedesaan, telah banyak dibahasa oleh Todaro. Todaro dalam bukunya Economic 

Development lebih menitik beratkan pembahasan migrasi penduduk dari desa ke kota. 

fenomena urbanisasi akibat migrasi penduduk dari desa ke kota telah memberikan 

dampak yang sangat luar biasa pada peningkatan penduduk kota, bahkan pada tahun 

2005 diperkirakan penduduk kota di seluruh dunia sudah mencapai sekitar 40% dari 

seluruh penduduk di dunia. Kondisi ini sangat menarik untuk dilakukan kajian terkait 

dengan perbandingan luas wilayah perkotaan yang jauh lebih kecil daripada wilayah 

pedesaan. 

Charles Whynne Hammond dalam bukunya yang berjudul Element of Human 

Geography (1979) menyebutkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi 

penduduk desa ke perkotaan (urbanisasi) adalah:

1. Kemajuan dii bidang pertanian; adanya mekanisasi di bidang pertanian mendorong 

dua hal, pertama bertambahnya hasil pertanian dan yang kedua sebagian tenaga 

kerja agraris pindah ke kota untuk menjadi buruh.

2. Inrustrialisasi; pertimbangan pemilihan lokasi pabrik dengan mempertimbangkan 

kedekatan terdadap bahan baku menjadikan pekerjaan buruh pindah ke sekitar pabrik 

sehingga menumbuhkan kota-kota baru.

3. Potensi pasar; berkembangnya industri ringan melahirkan kota-kota yang 

menawarkan diri sebagai pasar, sehingga kota-kota perdagangan menarik pekerja-

pekerja baru dari pedesaan.
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4. Peningkatan kegiatan pelayanan; berbagai jenis jasa tumbuh diperkotaan seperti 

hiburan, catering, dan sebagainya.

5. Kemajuan transportasi; bersama dengan kemajuan komunikasi, trasportasi 

mendorong mobilitas penduduk, khususnya dari pedesaan ke perkotaan terdekat.

6. Tarikan sosial dan kultur; fasilitas kota yang sangat lengkap dan menarik seperti 

bioskop, museum, dan tempat-tempat rekreasi, dapat mendorong penduduk 

pedesaan ke kota.

7. Kemajuan pendidikan; menjamurnya sekolah dan tempat-tempat kursus di perkotaan 

mendorong penduduk pedesaan terpacu untuk meningkatkan pendidikannya dan 

tinggal di perkotaan.

8. Pertumbuhan penduduk alami; angka kelahiran kota lebih tinggi dibandingkan dengan 

penduduk pedesaan, hal ini disebabkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di 

perkotaan semakin lebih baik, ini yang mendorong salah satu penduduk desa ke 

perkotaan untuk merubah kesejahteraan dan kesehatan penduduk desa. 

 
Menurut Todaro dalam model migrasinya, bahwa migrasi dari desa ke kota 

berasumsi pada dasarnya merupakan fenomena ekonomi. Oleh karena itu, keputusan 

untuk melakukan migrasi juga merupakan siatu keputusan yang telah dipertimbangkan 

secara rasional. Dalam model Todaro, angkatan kerja baik yang actual maupun potensial, 

mempertimbangkan penghasilan yang diharapkan (expectation income) selama kurun 

waktu tertentu. 

Penduduk memutuskan bemigrasi bila penghasilan bersih yang diharapkan di kota 

lebih besar dari penghasilan bersih di desa, walaupun para migran memperkirakan 

penghasilan yang diharapkan pada periode-periode awal lebih rendah dari pendapatan 

yang diperolehnya dari pedesaan. Sehingga migrasi dari desa ke kota bukanlah suatu 

proses menyamakan tingkat upah di kota dan di desa, melainkan merupakan kekuatan 

yang menyeimbangkan jumlah pendapatan yang diharapkan di pedesaan dan di 

perkotaan. Menurut Todaro dalam Rustiadi Ernan (2009:307) model migrasi dapat 

disederhanakan menjadi empat pemikitan dasar:

1. Migrasi desa-kota dirangsang oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional 

dan yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya 

relatif migrasi itu sendiri. Diukur dengan kesatuan moneter atau materi, namun ad 

juga yang diukur dengan bentuk lain misalkan kepuasan psikologis.

2. Keputusan bermigrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang 

diharapkan di kota dan tingkat pendapatan yang aktual di pedesaan.
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3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat 

pengangguran di perkotaan.

4. Migrasi desa-kota bisa saja berlangsung meskipun pengangguran di perkotaan 

sudah cukup tinggi. Kenyataan ini memiliki landasan yang rasional, yakni para 

migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah lebih tinggi yang nyata. Dengan 

demikian lonjakan pengangguran di perkotaan merupakan akibat yang tidak 

terhindarkan dari adanya ketidak seimbangan kesempatan ekonomi yang sangat 

jomplang antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ketimpangan seperti ini 

begitu mudah di temua di kebanyakan negara-negara dunia ketiga termasuk 

Indonesia.

Sedangkan menurut Everett S.Lee faktor-faktor yang mempengaruhi pepindahan 

penduduk atau menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi 

yaitu: (1), faktor-faktor yang terdapat didaerah asal atau faktor pendorong, (2) faktor-faktor 

yang terdapat didaerah tujuan atau faktor penarik, (3) rintangan-rintangan yang 

menghambat, dan (4) faktor-faktor pribadi. 

Faktor pendorong mobilitas menurut Lee (1992) bahwa “faktor daerah asal adalah 

faktor terpenting. Di daerah asal seseorang lahir dan hidup sehingga dia tahu benar 

kondisi daerahnya tersebut”. Hubungan migran dengan daerah asalnya dikenal sangat 

erat dan merupakan salah satu ciri fenomena migrasi di Negara berkembang hubungan 

tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang, barang bahkan ide-ide 

pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Intensitas hubungan ini 

antara lain, ditentukan oleh jarak, fasilitas transportasi, lama merantau, status perkawinan 

dan jarak kekeluargaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kondisi daerah asal sangat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Dan faktor- faktor yang 

turut mempengaruhi dorongan dari daerah asal diantaranya: 

a. Faktor Ekonomi; Pada umumnya mobilitas penduduk karena seseorang ingin 

merubah taraf hidup menjadi lebih baik. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar 

pendorong untuk melakukan mobilitas penduduk untuk bermigrasi meningalkan 

tempat tinggal mereka. 

b. Faktor Pendidikan; Selain faktor ekonomi faktor penendidikanpun salah satu faktor 

pendorong datangnya para imigran untuk melakukan mobilitas penduduk. Menurut 

Lee (2000:90 ) mengatakan bahwa “Volume migrasi dalam salah satu wilayah 

tertentu berkembang sesuai dengan ingkat perkembangan dari suau wilayah 

tertentu merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis pendidikan” 
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c. Faktor Transportasi; Tersedianya sarana transportasi salah satu pendorong 

mobilitas karena dengan adanya alat transportasi yang lengkap masarakat bisa 

lebih mudah untuk akses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi disuatu 

aderah dan mempermudah orang-orang untuk bekerja atau bersekolah. Dengan 

demikian maka orang-orang desa akan semakin sering untuk melakukan perjalanan 

ke kota dengan ongkos murah. Migrasi dari desa ke kota semakin meningakat, 

karena integrasi desa ke kota semakin baik” Sarana transportasi semakin mudah 

maka penduduk akan lebih mudah dan akan semain besar dalam melakukan 

migrasi kesuatu daerah yang lebih maju. 

Adapun faktor penarik mobilitas menurut Everret S.Lee (2000:4) terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas 

penduduk dan adanya rintangan antara kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Tersedianya lapangan pekerjaan. 

b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. 

c. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan. 

d. Keadaan lingkungan yang menyenangkan. 

e. Kemajuan di tempat tujuan 

Push factors yang berasal dari desa yang diakibatkan dari situasi instabilitas, 

kemiskinan desa, sedikit kesempatan kerja, dan tekanan penduudk mendorong penduduk 

desa untuk bermigrasi atau urbanisasi menuju kota. Sedangkan pull factors faktor yang 

berasal dari kota atau daerah urban sifatnya menarik penduduk desa untuk bermigrasi ke 

kota antara lain, banyak kesempatan kerja, pelayanan sosial lebih baik, suasana modern 

perkotaan, dan relatif tidak ada kendala sehingga dua faktor penarik dan pendorong 

menjadi faktor utama dalam mobilitas penduduk desa ke kota. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan gambar di bawah ini.
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Gambar 33. Push - Pull Factors Theory (Everett Lee)

Di antara semua faktor penarik dan fakor pendorong tersebut, tentu saja terdapat 

berbagai rintangan yang dihadapi oleh para pelaku mobilitas. Rintangan tersebut 

diantaranya dapat berupa rintangan ringan yang biasa diatasi hingga rintangan yang tidak 

biasa diatasi. Setiap individu memiliki kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi dan memiliki 

aspirasi yang ingin dapat terlakasana. Apabila tempat dimana individu tersebut tinggal 

tidak dapat memenuhi keinginannya, maka akan menimbulkan tekanan (stress) pada 

orang tersebut. Tekanan stress ini dapat berupa tekanan ekonomi maupun pisikologi 

sosial. 

Gambar 34. Intervening Opportunities (Stouffer)

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam urbanisasi atau migrasi penduduk dari 

desa ke kota atau dari daerah asal untuk mencapai daerah tujuan memiliki rintangan. Di 

daerah asal memiliki faktor positif, faktor netral dan juga faktor negatif. Faktor negatif dari 
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daerah asal lebih banyak dibandingkan dengan daerah tujauan, terkait dengan 

kemampuan seorang migran dalam hal ini tingkat pendidikan, keterampilan dan lain 

sebagainya yang berpengaruh negatif untuk kehidupan di daerah tujuan. Semakin tinggi 

faktor negatif maka akan semakin besar rintangan yang didapatkan untuk mencapai 

daerah tujuan. Semakin jauh daerah tujuan akan membaut semakin besar rintangan yang 

didapatkan terkait akses mobilitas, transportasi, dan lainnya sehingga seorang migran 

atau urban apabila tidak mampu menghadapi rintangan yang besar akan memutuskan 

untuk bermigrasi ke kota yang terdekat sebelum melanjutkan ke daerah tujaun awalnya. 

Melihat banyak tujuan dan rintangan dalam bermigrasi sehingga muncul berbagai 

kemungkinan alasan penduduk untuk melakukan migrasi seperti alasan ekonomi dan 

alasan non ekonomi. Dari faktor ekonomi umumnya berkaitan dengan alasan pekerjaan 

atau usaha. Sedangkan dari faktor non ekonomi misalnya alasan sosial, budaya, 

pendidikan, politik, dan keamanan, serta komunikasi. Walaupun alasan ekonomi sering 

menjadi alasan utama perpindahan seperti mencari pekerjaan dan mendapatkan 

penghasilan yang lebih baik. Namun berdasarkan survey penduduk antar sensus (supas) 

tahun 1995 di Indonesia, dijelaskan bahwa dari delapan faktor penyebab urbanisasi, 

alasan utama penduduk melakukan migrasi yaitu; perubahan ststus perkawinan dan 

ikatan saudara kandung atau family lain 41,35%, karena pekerjaan 3,65%, karena 

pendidikan 14,6%, karena perumahan 2,75%, dan lain-lainnya 1,47%.  
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BAB VII
STRUKTUR KERUANGAN DESA

A. Pengertian Sruktur Ruang
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta meliharan kelangsungan hidupnya. Struktur 

ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem sarana dan 

prasarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang 

secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola 

pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan 

ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, 

dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan 

yang lainnya membentuk tata ruang. 

Struktur ruang wilayah merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan 

internal dan jaringan infrastruktur sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan 

untuk mengintegrasikan wilayah baik kota maupun desa dan melayani fungsi kegiatan 

yang ada direncanakan dalam wilayah desa dan kota, yang merupakan satu kesatuan 

dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan internasional. Rencana sturktur ruang 

mencakup, rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan, dan rencana sistem 

prasarana. 

Rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan menggambarkan lokasi 

pusat-pusat pelayanan kegiatan, hirarkinya, cakupan skala layanannya, serta dominasi 

fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan tersebut. Sedangkan 

rencana sistem prasarana wilayah mencakup sistem prasarana yang mengintegrasikan 

kota maupun desa dalam lingkup yang lebih luas maupun mengitegrasikan bagian 

wilayah kota serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada direncakan dalam 

wilayah tersebut. Setruktur keruangan identik dengan penggunaan lahan berbagai 

keperluan, dalam hal ini struktur ruang desa terkait langgung dengan penggunaan lahan 

pedesaan sebagain besar lahannya digunakan untuk pertanian atau kegiatan ekonomi, 

pemukiman dan sosial pendidikan. Penggunaan struktur ruang di pedesaan maupun di 

perkotaan sangat tergantung dengan kondisis topografi, kondisi geografis, dan yang 

lainnya yang sangat berpengaruh langsung dengan perkembangan suatu wilayah 

termasuk desa. 
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B. Penggunaan Lanah Pedesaan  
Dalam berbagai kegiatan yang menggunakan tanah, terutama dalam ekonomi, 

selain harus memperhatikan berbagai unsur alam, seperti bentuk daratan, air permukaan, 

air tanah, air laut, tumbuh-tanah (soail), mineral, vegetasi, dan sebagainya, kegiatan 

penduduk harus pula diperhatikan demi berhasilnya kegiatan ekonomi. Selain untuk 

tempat tinggal (settelment/perkampungan), tata guna tanah, baik regionla, maupun rural, 

dan urban dipengaruhi oleh kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Berbagai kegiatan 

sosial, seperti berorganisasi, berekreasi dan sebagainya memepengaruhi tata guna 

tanah. Demikian halnya dengan berbagai kegiatan ekonomi. 

Menurut Wibberley dalam Johara T. Jayadinata (1999:61) wilayah perdesaan 

menunjukkan bagian suatu negara yang memeperlihatkan penggunaan lahan yang luas 

sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau. 

Lahan di perdesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Kehidupan sosial seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga 

dan sebagainya. Kegiatan itu biasanya dilakukan di dalam perkampungan. Lahan yang 

ada juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan ekonomi bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan yang 

pada umumnya dilakukan di luar kampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahan di 

wilayah perdesaan adalah untuk permukiman dalam rangka kehidupan sosial, dan untuk 

pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi.

Tata guna tanah regional meliputi tata guna tanah pedesaan dan perkotaan. 

Dapat disebutkan bahwa tata guna tanah pedesaan, disamping untuk pemukiman juga 

untuk produksi primer (pertanian) karena di wilayah pedesaan produksi sekunder dan 

tersier masih kurang dan presentasinya kecil sekali. Sedangkan tata guna tanah 

perkotaan di samping untuk tempat tinggal (residensial areas) juga untuk produksi 

sekunder (industri) dan produksi tersier (jasa) karena presentase produksi primernya 

kecil. 

Terdapat enam fungsi urban yang mempengaruhi penggunaan tanah di perkotaan 

antara lain (Dit. Jen. Pembangunan Desa, 1976:10).

1. Industri (pabrik, tempat kerja, perumahan pegawai, dan sebagainya).

2. Perdagangan (pasar, kawasan pertokoan, gudang dan lainnya).

3. Administrasi (pemerintahan dan swasta)

4. Pertahanan (kompleks militer dengan asramanya, lapangan untuk latihan dan 

sebagainya).

5. Kebudayaan (universitas, tempat peribadatan, museum, perpustakaan, gedung 

pagelaran, dan sebagainya).
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6. Rekreasi (taman, teater, bioskop, lapangan olah raga, kolam renang, dan lainnya).

Dari perbedaan penggunaan tanah di wilayah pedesaan dan perkotaan, tampak 

jelas bahwa wilayah pedesaan memberikan hasil pertanian dan jenisnya (buruh) ke kota, 

dan kota memberikan jasa (pelayanan) dan hasil industrinya ke wilayah pedesaan. 

Penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomi di pedesaan terdiri atas pertanian, 

perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan industri. Dalam tata 

guna tanah di pedesaan juga termasuk penggunaan air dan permukaannya, seperti laut, 

sungai, danau, dan lain sebagainya. Pola penggunaan tanah di pedesaan umumnya 

didominasi oleh pertanian baik pertanian tradisional maupun pertanian yang telah maju. 

Hal ini sesuai dengan struktur mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar sebagai 

petani, baik petani pemilik maupun buruh tani. 

Walaupun demikian sistem kepemilikan lahan pertanian di Indonesia masih kecil,  

rata-rata petani di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, merupakan petani gurem yang 

memiliki lahan garapan kurang dari 0,5 ha. Dalam kelas kepemilikan lahan pertanian 

kurang dari 0,5 ha termasuk dalam kategori petani miskin. Karena terbatasnya modal dan 

keterampilan, sehingga menjadikannya tidak banyak pilihan kecuali sebagai buruh tani. 

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat 

desa khususnya dalam sektor pertanian, akan tetapi hasil yang dicapai sampai sekarang 

belum memperlihatkan kemajuan yang mencolok. Untuk itu perlu penertiban oleh 

pemerintah dalam hal penguasaan tanah di pedesaan, terutama oleh kaum-kaum tuan 

tanah. 

C. Kegiatan Ekonomi Mempengaruhi Tata Guna Lahan di Pedesaan 
Berbeda dengan tata guna lahan di perkotaan yang dipengaruhi oleh enam 

komponen seiring dengan aktivitas yang bersifat sekunder, seperti industri, perdagangan, 

administrasi, pertahanan, kebudayaan, dan rekreasi. Penggunaan lahan di perdesaan 

untuk kegiatan ekonomi umumnya terdiri atas penggunaan lahan untuk pertanian, 

perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan industri. Pola 

penggunaan lahan di perdesaan umumnya masih didominasi untuk kegiatan pertanian, 

baik pertanian tradisional maupun pertanian yang sudah maju. Berikut ini macam-macam 

kegiatan ekonomi yang mempengaruhi tata guna lahan di pedesaan (Johara T. 

Jayadinata, 2006:63-69).

1. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Indonesia. Penduduk di 

Indonesia ±60% hidup dari bercocok tanam sehingga tanah merupakan sumber daya 
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alam sangat penting. Pertanian dapat dibagi menjadi pertanian primitif dan pertanian 

yang lebih maju.

a. Pertanian primitif (dalam beberapa literatur terbitan luar negeri disebut juga 

holtikultura sederhana). Di Indonesia shifting cultivation yang dalam istilah bahasa 

Indonesia disebut perladangan bakar, perladangan berpindah, atau huma serta 

dalam bahasa Inggris digunakan juga istilah migratory agriculture  atau kadang-

kadang juga disebut salsh and burn agriculture atau swidden. Perladangan 

berpindah, yaitu sistem pertanian yang dilakukan dengan membuka sebagian hutan 

untuk bertani dengan cara tebang bakar. 

Tanah yang telah rata ditanami, alat yang digunakan masih sederhana. Hasil 

pertama umumnya baik, tetapi setelah ditanami dua tiga kali hasil makin berkurang. 

Kemudian lahan ditinggalkan, dan petani membuka bagian hutan lain untuk 

ditanami dengan cara yang sama. Proses semacam ini dilakukan berulang ulang, 

sehingga pada suatu waktu akan kembali ke hutan pertama yang dulu telah 

ditinggalkan. Lahan yang dulu ditinggalkan telah tumbuh menjadi hutan kembali 

(hutan sekunder) dan petani membukanya lagi untuk pertanian. Cara inilah yang 

disebut pertanian berpindah atau shifting cultivation. 

Lahan yang telah digunakan untuk pertanian berpindah ini sebaiknya 

diistirahatkan dalam waktu yang lama, supaya hutan pulih kembali. Bila waktu 

istirahat pendek, kesempatan menjadi hutan kembali menjadi berkurang, sehingga 

jika digunakan untuk perladangan lagi hasilnya akan semakin menurun. Lahan itu 

hanya ditumbuhi alang-alang, dan tumbuhan lain tidak dapat tumbuh, sehingga 

terjadi lautan alang-alang. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, siklus 

kembalinya ke hutan yang pertama semakin pendek. Oleh karena itu untuk 

melestarikan lahan, perladangan berpindah hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. Lahan masih luas;

2. Penduduk masih jarang;

3. Pemilikan lahan secara bersama (milik desa)

Apabila penduduk sudah semakin padat,agar supaya sumber daya lahan tidak 

rusak, perladangan berpindah berangsur-angsur harus diubah menjadi pertanian 

menetap yang lebih maju. Pertanian primitif yang menetap seperti dilakukan oleh 

penduduk Mentawai dalam berkebun pisang dan penduduk Baliem di Irian dalam 

berkebun keladi.

b. Pertanian yang lebih maju 

Pertanian menetap umumnya sudah merupakan pertanian yang lebih maju, 

dilakukan secara teratur, menggunakan alat yang cukup (cangkul,bajak, traktor), 
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ada upaya pengairan, pemupukan dan pemeliharaan. Pertanian (bercocok tanam) 

dapat dibedakan, pertanian irigasi (bersawah) dan pertanian tadah hujan. Peralatan 

yang digunakan dapat merupakan peralatan teknologi madya ataupun teknologi 

maju. Pertanian maju (advanced agricultural) di Indonesia terdiri dari pertanian 

bahan makanan dan perkebunan yang menanam tanaman keras untuk kebutuhan 

ekspor.

1. Pertanian bahan makanan, yang merupakan pertanian sawah, tegalan dan 

pekarangan. Hasil pertanian bahan makanan itu sebagian besar hanya untuk 

dikonsumsi sendiri sehingga bersifat subsistance. Terdapat beberapa hasil 

pertanian yang diekspor, seperti buah-buahan, udang, dan rumput laut. 

2. Perkebunan yang menanam berbagai tanaman keras untuk dijual (diekspor) 

sehingga pertanian bersifat komersial. Dalam pertanian maju, baik di sawah 

maupun di tegalan dan pekarangan serta di kebun-kebun, pekerjaan pertanian 

disertai dengan berikut ini:

 Penggunaan alat-alat dari besi yang lebih banyak, seperti parang, cangkul, 

bajak, pompa air, mesin-mesin kecil, dan sebagainya.

 Pengairan tanah (irigasi).

 Pemupukan tanah dengan pupuk alam (manure) dan pupuk  buatan 

(fertilizer).

 Pencegahan erosi, seperti teras-teras sawah, pembajakan menurut garis 

kontur (contour ploughing), penanaman sesuai garis kontur (strip cropping), 

penghijauan, penghutanan kembali, dan lain-lain.

 Seleksi benih, penumpasan hama dan sebagainya. 

Gambar 35. Mesin penanam padi pada pertanian maju 
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2. Perikanan dan Peternakan 

Di negara-negara yang tanahnya digunakan untuk perikanan dan peternakan 

akan terdapat sumber protein utama. Di Indonesia sumber protein hewan utama dalah 

ikan. Di Indonesia terdapat 2 macam perikanan, perikanan darat dan perikanan laut.

a. Perikanan darat merupakan kegiatan ekonomi reproduktif, seperti pemeliharaan 

ikan air tawar di dalam kolam, di sawah, dirawa, di danau, dan ikan payau di dalam 

tambak atau empang (sepanjang pantai utara Laut Jawa). Perikanan payau 

sekarang banyak dilakukan untuk peternakan udang, disamping untuk bandeng, 

nila, dan sebagainya.

b. Perikanan laut merupakan kegiatan ekonomi ekstraktif penangkapan ikan di laut. 

Perikanan laut Indonesia umumnya masih merupakan perikanan pantai dengan 

jala biasa (coast fishsry) yang menggunakan perahu layar, dan perikanan laut 

dangkal (self fishery) yang menggunakan perahu motor dengan peralatan, seperti 

pukat harimau. Di negara-negara lain, disamping perikanan laut dangkal, dan 

pantai, dilakukan pula perikanan laut dalam (deep sea fishery) yang menggunakan 

kapal dan peralatan yang lebih moderen sehingga kadang-kadang kapal-kapal itu 

membawa peralatan pengolahan dan pengalengan ikan. 

  
Gambar 36. Kapal nelayan di Jepang      Gambar 37. Kapal nelayan di Indonesia 

Berbeda dengan di Indonesia, nelayan di Indonesia menggunakan kapal layar 

atau kapal bermotor yang kecil dilengkapi dengan jaring. Berbagai perusahaan 

perikanan laut yang besar di Indonesia menggunakan kapal motor yang lebih besar 

dan jaring yang lebih baik, seperti trwler (pukat harimau). Karena pukat harimau 

sering merugikan nelayan kecil dan merusak karang laut, kegiatan penangkapan 

ikan dengan pukat harimau di tepi pantai dilarang.
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Perikanan pantai di Indonesia, baik perikanan darat maupun perikanan laut, 

masih merupakan perikanan yang subsitence untuk konsumsi lokal, regional, dan 

nasional. Di tepi pantai akan tampak tempat pelelangan ikan, tempat pengeringan 

ikan, dan sebagainya. Perikanan laut dangkal misalnya penangkapan ikan tuna, 

diolah untuk dikalengkan dan diekspor. 

Samaha halnya dengan perikanan, peternakan di Indonesia umumnya masih 

peternakan yang subsistance. Ternak besar dipelihara di Indonesia untuk diambil 

hasilnya (daging, susu, kulit, dan sebagainya). Karena penduduk Pulaun Jawa rapat 

dan padat, ternak yang dipelihara sebagian besar ternak kecil, seperti biri-biri, 

kambing, babi, dan ayam. Desa-desa di Pulau Jawa umumnya mempunyai tanah 

komunal sebagai tempat penggembalaan. Peternakan secara besar-besaran tidak 

mungkin dilakukan di Pulau Jawa, karena tanah lebih penting ditanami bahan 

makanan bagi manusia daripada rumput untuk ternak. Di Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur karena kondisinya baik, sesuai dengan peruntukan ternak 

besar, banyak dipelihara ternak besar dan kecil, terutama ternak potong dan ternak 

hela. Tegalan rumputnya berfungsi sebagai tempat penggembalaan. 

3. Kehutanan   

Keadaan hutan di tiap-tiap wilayah di Indonesia memiliki luas yang berbeda. 

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hutan seluas 60% dari seluruh wilayahnya. 

Hutan di Jawa mencapai 23%, padahal seharusnya luas hutan minimal 30%. 

Alihfungsi hutan menjadi pemukiman serta lahan perkebunan kelapa sawit dan 

pengrusakan hutan menjadi ancaman serius kelestarian hutan di Indonesia terutama 

hutan lindung, sehingga luas hutan kita kini sangat mengkhawatirkan. Jenis hutan di 

Indonesia secar umum dapat dilkasifikasikan menjadi hutan alam dan hutan buatan.

a. Hutan alam

Hutan alam menghasilkan bahan celup, rotan, terpenin, dan getah perca. 

Jumlah jenis pohon-pohonnya sangat besar ±3.700 spesies. Jenis kayu yang umum 

terdapat adalah kayu dari pohon Shorea yang keras dan kayu dari pohon Pinnus 

merkusii yang lunak. Kayu keras digunakan untuk bangunan, bantalan rel kereta 

api, mebel, dan lain-lain, sementara kayu lunak untuk peti, kertas, rayon, dan lain-

lain.

b. Hutan buatan (artificial forest)

Hutan buatan (artificial forest) disebut juga hutan industri, seperti hutan jadi di 

Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Untuk Pulau Jawa, hutan buatan 

sangat penting artinya. Disamping untuk bahan bangunan dan industri, seperti 

mebel dan lainnya. 
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Menurut Peraturan Kehutanan tahun 1967, hutan di Indonesia mempunyai 

fungsi antara lain, (1). Hutan proteksi atau hutan lindung yang mengatur air tanah, 

mencegah banjir dan erosi, serta melindungi tanah, (2). Hutan produksi yang 

hasilnya digunakan untuk bangunan, untuk industri, dan ekspor, (3). Hutan cagar 

alam, untuk melindungi tumbuh-tumbuhan, dan untuk ilmu penghetahuan, cagar 

alam untuk melindungi hewan (wild life), (4). Hutan rekreasi, hutan untuk 

menghayati keindahan alam dan hutan berburu. Dengan beberapa fungsi tersebut 

di atas, jelaslah bahwa hutan sangat penting artinya sehingga kelangsungan hidup 

hutan tersebut harus dijaga oleh seluruh masyarakat. 

c. Jalur-eko untuk pedesaan dan perkotaan

Departemen Pertanian Amerika Serikat di Nebraska, menurut Francis (Flora 

dalam Johara 2006:67) menggunakan istilah “pohon kerja”, yaitu pohon-pohon 

tertentu yang ditanam di tempat tertentu untuk meksud yang khusus atau sebagai 

penyangga (buffer) sehingga terdapat pohon kerja untuk pertanian, untuk 

masyarakat, untuk marga satwa, untuk ternak, untuk pengolahan limbah, dan pohon 

kerja untuk salju. 

Dengan demikian, dapat dibuat beberapa program berdasarkan pohon untuk 

pertanian di pedesaan dan kegiatan lain perkotaan. Konsep ini disebut “jalur-eko” 

(ecobelt). Penggunaan konsep ini, yaitu penanaman pohon kerja, mengguntungkan 

secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Perhatikan tebel berikut ini.

Tabel 13. Fungsi Lingkungan Hasil Pohon-kerja dalam Pemakaian 
untuk Pedesaan dan Perkotaan

Bentuk pohon-
kerja

Fungsi untuk 
lingkungan

Hasil ikutan untuk 
perkotaan Hasil ikutan untuk pertanian

Pemecah angin Mengubah iklim 
mikro

 Menyaring debu dan bau-
bauan dari pertanian 

 Membuat iklim mikro yang 
menyenangkan untuk 
rumah, sekolah, kawasan 
rekreasi

 Memberi kesempatan 
untuk terbukanya jalan-
jalan, jalan darurat dan 
kawasan parkir

 Mengurangi biaya sumber 
tenaga (energi) di rumah 

 Melindungi tanaman
 Meningkatkan hasil panen
 Melindungi ternak
 Mengurangi erosi akibat 

angin
 Meningkatkan efisiensi 

irigasi
 Mengurangi biaya sumber 

tenaga (energi) di rumah
 Meningkatkan penangkapan 

udara untuk tanaman dan 
ternak

 Memberi kesempatan untuk 
terbukanya jalan-jalan, jalan 
darurat dan kawasan parkir

Penyangga di tepi 
sungai 

Mengubah hidrologi 
(perairan)

 Mengurangi tidak stabilnya 
tepi sungai

 Mengurangi banyaknya air 
banjir

 Mengurangi perusakan 
akibat air banjir

 Menyaring kotoran dari 
kota (bahan kimia, sisa 

 Mengurangi tidak stabilnya 
tepi sungai

 Meningkatkan perairan 
pemukiman menyaring air 
limpasan

 Mengurangi kerusakan oleh 
air banjir untuk tanah yang 
berdekatan 
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minyak bumi, dsb)
 Menaikan perairan di 

pemukiman 
Hutan buatan  Mengubah 

lingkungan menjadi 
baik

 Menghasilkan kayu dan 
hasil lain

 Menghasilkan kayu dan 
hasil lain

Penggunaan lain  Mengubah kualitas 
air

 Mengubah 
pendauran zat hara

 Mengubah 
lingkungan 
pemukiman 

 Mengolah air perkotaan
 Meningkatkan nilai 

estetika
 Meningkatkan 

kehidupan masra satwa
 Memberikan 

kesempatan untuk 
rekreasi

 Mengurangi kebisingan 

 Mengolah sisa peternakan 
 Meningkatkan nilai estetika
 Meningkatkan kehidupan 

marga satwa
 Memberikan kesempatan 

untuk rekreasi 

Sumber: Flora 2001   

4. Pertambangan 

Pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi pertambangan besar dan 

pertambangan kecil. (1). Pertambangan kecil yang subsistence merupakan penggalian 

batu dan pasir untuk bangunan dan gamping untuk membuat kapur; tanah lait untuk 

membuat bata, genteng, dan barang-barang keramin; belerang untuk berbagai 

keperluan, seperti obat-obatan; air untuk keperluan rumah tangga, industri, dan lain 

sebagainya. (2). Pertambangan besar yang komersial terdiri atas logam, nonlogam, 

dan bahan bakar atau migas.

5. Industri 

Industri berskala kecil yang subsistance meliputi pembuatan makanan dan 

minuman, pembakaran kapur, pembuatan genteng dan keramik, pembuatan alat-alat, 

dan sebagainya. Usaha mikro dan usaha kecil ini diusahakan oleh penduduk sehingga 

tersebar di seluruh pedesaan. Industri kecil yang komersial adalah industri ringan yang 

diusahakan oleh perusahaan dengan modal agak besar (usaha menengah).

6. Perdagangan, pengangkutan, dan jasa-jasa lainnya

Perdagangan, pengangkutan, dan jasa-jasa lain di wilayah pedesaan terdapat 

dalam skala kecil, misalnya pedagang eceran (usaha mikro dan usaha kecil), 

pengangkutan dengan tenaga hewan (grobag dan sebagainya) atau tenaga manusia 

(beca, sepeda, speda motor, dan sebagainya), dan koperasi simpan pinjam. Di 

beberapa desa yang banyak penduduknya, sekarang terdapat angkutan pedesaan 

yang bermotor.

Di perkotaan hal tersebut tampak dalam skala yang jauh lebih besar (usaha 

menengah dan usaha besar), pedagang besar, pengangkutan dengan skala besar 

kreta api, perbankan dan sebagainya. Namun di perkotaan pun terdapat usaha mikro 

dan usaha kecil. Segala macam kegiatan yang berhubungan dengan tata guna tanah 
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memerlukan sumber daya manusia, seperti pengetahuan, keterampilan, ilmu, modal, 

dan peralatan.

D. Pola Permukiman Perdesaan
Pemukiman dalam rangka kehidupan sosial di pedesaan satu sama lain berbeda. 

Sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik geografis setempat. Pada daerah yang memiliki 

topografi landai memperlihatkan bentuk perkampungan berbeda dibandingkan dengan 

bentuk perkampungan di daerah perbukitan. Bentuk perkampungan atau pemukiman di 

pedesaan pada prinsipnya mengikuti pola persebaran desa yang dapat dibedakan atas, 

bentuk perkampungan linear, bentuk perkampungan memusat banyak ditemui di daerah 

pegunungan yang biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, 

sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Jumlah rumah umumnya kurang dari 40 

rumah yang disebut dusun (hamlet) atau lebih dari 40 rumah bahkan ratusan yang 

dinamakan kampung (village), pentuk perkampungan terpencar perkampungan terpencar 

di Indonesia jarang ditemui, pola seperti ini umumnya terdapat di negara Eropa Barat, 

Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain sebagainya, dan bentuk perkampungan 

mengelilingi fasilitas tertentu.

Pola persebaran dan pemusatan penduduk desa dapat dipengaruhi oleh keadaan 

tanah, tata air, topografi dan ketersediaan sumberdaya alam terdapat di desa yang 

bersangkutan. Pola persebaran permukiman desa dalam hubungannya dengan bentang 

alamnya, dapat dibedakan atas:

a. Pola terpusat

Bentuk permukiman terpusat merupakan bentuk permukiman yang 

mengelompok (aglomerated, compact rural settlement). Pola seperti ini banyak 

dijumpai didaerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relief sama, misalnya 

dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk bertempat tinggal. Banyak pula 

dijumpai di daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga ketersediaan 

sumber air juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap bentuk pola 

permukiman ini. Demikian pula di daerah yang keamanan belum terjamin, penduduk 

akan lebih senang hidup bergerombol atau mengelompok.
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Gambar 38. Pola pemukiman terpusat

b. Pola tersebar atau terpencar ( fragmented rural settlement type)

Bentuk permukiman tersebar, merupakan bentuk permukiman yang terpencar, 

menyebar di daerah pertaniannya (farm stead), merupakan rumah petani yang 

terpisah tetapi lengkap dengan fasilitas pertanian seperti gudang mesin pertanian, 

penggilingan, kandang ternak, penyimpanan hasil panen dan sebagainya. Bentuk ini 

jarang ditemui di Indonesia, umumnya terdapat di negara yang pertaniannya sudah 

maju.Namun demikian, di daerah-daerah dengan kondisi geografis tertentu, bentuk ini 

dapat dijumpai, misalnya daerah banjir yang memisahkan permukiman satu sama lain, 

daerah dengan topografi kasar, sehingga rumah penduduk tersebar, serta daerah 

yang kondisi air tanah dangkal sehingga memungkinkan rumah penduduk dapat 

didirikan secara bebas.

c. Pola memanjang atau linier (line village community type)

Pola memanjang memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang di kiri 

kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi, atau mengikuti garis 

pantai. Bentuk permukiman seperti ini dapat dijumpai di dataran rendah. Pola atau 

bentuk ini terbentuk karena penduduk bermaksud mendekati prasarana transportasi, 

atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di sepanjang pinggiran 

pantai.

Gambar 39. Bentuk desa memanjang atau linier

Keterangan
1. Daerah pemukiman 

penduduk
2. Daerah pengembangan 

pemukiman penduduk
3. Daerah kawasan industri 

kecil 
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1

Keterangan
1. Arah pengembangan 

pemukiman
2. Daerah kawasan industri kecil
3. Daerah pemukiman penduduk

Laut

3

22 2
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d. Pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu.

Bentuk permukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran 

rendah, yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan 

penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan seharihari, misalnya mata air, waduk 

dan fasilitas lainnya.

Gambar 40. Bentuk desa mengelilingi pusat fasilitas tertentu

Landis mengemukakan terdapat empat tipe pola permukiman desa antara lain 

Farm village type, Nebulous farm village type, Arranged isolated farm type, dan Pure 

isolated farm type.

a. Farm village type

Merupakan satu desa dengan penduduk bersama dalam satu tempat dengan 

sawah ladang berada di sekitarnya. Desa seperti ini banyak terdapat di Asia Tenggara, 

termasuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Tradisi masih dipegang kuat oleh 

masyarakatnya, demikian pula dengan ke gotong royongan yang masih cukup kuat. 

Tetapi hubungan antar individu dalam proses produksi usaha tani sudah bersifat 

komersial karena masuknya revolusi hijau yang merupakan teknologi pertanian 

modern. Di samping itu desa yang berdekatan dengan daerah perkotaan akan 

mengalami gangguan sebagai akibat perluasan kota. Misalkan terjadinya alih fungsi 

lahan produktif untuk permukiman, kantor pemerintah, swasta dan sebagainya. Semua 

itu merupakan kondisi obyektif yang tidak terelakkan, sehingga akan mempengaruhi 

kegotong royongan, ketaatan pada tradisi yang sebelumnya masih dipegang kuat oleh 

masyarakat desa yang bersangkutan.

Pola pemukiman pedesaan yang berbentuk farm village typememiliki keuntungan 

dan kerugian. Keuntungan pola atau bentuk desa ini anatar lain; (1) memudahkan 

Keterangan 
1. Daerah pemukiman penduduk
2. Arah pengembangan pemukiman 

penduduk
3. Daerah kawasan industri kecil
4. Fasilitas yang telah ada 

2

2
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untuk saling tolong menolong, (2) kerja sama dalam menanggulangi bahaya atau 

berbagai bentuk kesulitan lainnya, dan (3) memupuk kerukunan yang tinggi dan 

sekaligus menghilangkan gejala individualisme ekstrim. Sedangkan kerugian dari pola 

pemukiman ini diantaranya; (1) pola permukiman ini kurang menguntungkan jika dilihat 

dari segi tujuan ekonomis, (2) lahan pertanian jauh dari permukiman umumnya 

cenderung terpecah-pecah (fragmentaristik), (3) dilihat dari segi teknis pola ini 

menyulitkan dan terkadang bahkan tidak memungkinkan untuk penerapan system dan 

teknologi modern,tinggal yang berdekatan, (4) hubungan yang intim antar warga, 

menyebabkan perubahan serta pembaharuan menjadi sulit untuk dilaksanakan, (5) 

mudahnya saling tolong menolong antar sesama warga lemahnya jiwa mandiri (self-

help), (6) penularan dengan cepat penyakit menular (epidemi).

b. Nebulous farm village type

Merupakan desa dimana sejumlah penduduk berdiam bersama dalam suatu 

tempat, sebagian lainnya menyebar di luar tempat tersebut, di antara sawah ladang 

mereka. Di Indonesia banyak terdapat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan dan 

sebagian Pulau Jawa terutama di daerah-daerah dengan sistem pertanian tidak tetap 

atau perladangan berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektivitas sangat kuat 

di kalangan anggota masyarakat ini.

c. Arranged isolated farm type

Suatu desa diamana penduduk berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan 

dengan trade center dan selebihnya adalah sawah ladang mereka, tipe ini banyak 

ditemui di negara barat. Tradisi kurang kuat, sifat individu lebih menonjol, lebih 

berorientasi pada bidang perdagangan.

Tipe pole pemukiman arranged isolated farm memiliki kelebihan dan kekurangan 

apabila dibandingkan dengan tipe-tipe pola desa yang lainnya, kelebihan tipe pola 

desa ini antara lain; (1) warganya cukup dekat untuk berkomunikasi satu sama lain 

sehingga tercipta kehidupan social yang cukup tinggi, dan (2) modernisasi pertanian 

dalam arranged isolated farm  dipermudah. Sedangkan kgian atau kelemahan dari tipe 

pola pemukiman desa ini sulit terciptanya tradisi yang ketat.

d. Pure isolated farm type

Tempat tinggal penduduk tersebar bersama sawah ladang masing-masing, 

banyak dijumpai di negara Barat. Tradisi, dinamika pertumbuhan, orientasi 

perdagangan, sifat individualistik sama dengan desa sebelumnya (c). Desa bertipe ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan apabila dibandingkan dengan tipe-tipe desa lain. 

Keunggulan tipe desa ini antara lain memiliki, Jiwa mandiri warganya yang tinggi, Jiwa 

demokrasi (liberal) yang tinggi, teknologi (mekanisasi) dan sistem pertanian modern 
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mudah diterapkan, dan proses pembaharuan mudah diadakan karena tidak terhambat 

oleh adat istiadat atau tradisi. Sedangkan kelemahan atau kekurangan tipe desa ini 

antara lain; kurang terciptanya kerukunan dan saling tolong-menolong, terciptanya 

individualisme yang sangat ekstrim, ancaman terhadap keamanan lebih besar, dan 

mahalnya lembaga-lembaga dan sarana-sarana pokok yang melayani mereka 

(sekolah, gereja, perairan).

Sedangkan menurut Everett M.Roger dan Rabel J.Burge (1972) mengelompokkan 

pola permukiman pedesaan sebagai berikut:

a. The scattered farmstead community

Sebagian penduduk berdiam di pusat pelayanan yang ada, sedang yang lain 

terpencar bersama sawah ladang mereka. Tipe ini sama dengan nebulous farm village 

type.

b. Cluster village

Penduduk berdiam terpusat di suatu tempat, dan selebihnya adalah sawah ladang 

mereka.

c. The line village

Bentuk pola permukiman penduduk di berbagai wilayah bervariasi, hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat, ketersediaan pusat pelayanan serta jalur 

transportasi yang ada. Bentuk pola permukiman di pegunungan akan berbeda dengan 

yang ada di dataran, berbeda pula dengan bentuk yang ada di sekitar jalan raya. 

Bentuk permukiman penduduk di perdesaan pada prinsipnya mengikuti pola 

persebaran desa, yang dapat dibedakan atas permukiman mengelompok atau 

memusat, permukiman terpencar, permukiman linier dan permukiman mengelilingi 

fasilitas tertentu.

Gamber 41. Pola Pemukiman Pedesaan menurut Landis, Everett M.Roger dan Rabel J.Burge.
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E. Keadaan Perkampungan di Pedesaan
Selain bentuk pola pemukiman pedesaan yang telah diuraikan sebelumnya, karena 

sebagaian besar wilayah Indonesia merupakan pedesaan (lebih dari 98%) seluruh 

wilayah Indonesia, secara administratif, terbagi habis menjadi desa dan kelurahan. 

Berhubung Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat desa di tengah pulau, dan 

desa di tepi pantai. Di samping itu, terdapat pula desa yang  meliputi pulau-pulau kecil . 

pada tahun 2000, Indonesia mempunyai ±67.000 desa dan kelurahan 

Seiring dengan bentuk daratan yang tidak sama, dapat dibedakan pula desa di 

daratan, desa di lembah, desa di perbukitan dan desa di pegunungan. Desa di tengah 

pulau atau desa pedalaman umumnya memiliki pemukiman yang terpusat dikelilingi oleh 

tanah untuk kegiatan ekonomi, seperti sawah, ladang dan hutan Berikut gambar keadaan 

perkampungan yang tersebar di desa pedalaman (Johara, 2006:72). 

Gambar 42. Kampung memusat (konsentrik)
Pemusatan terjadi karena adanya kegiatan 

fungsional yang tunggal di bagian tengah desa. 

 
Gambar 43. Kampung memanjang (linier)
Memanjang (linier) karena adanya orientasi ke jalan utama dan adanya 

berbagai pusat kegiatan fungsional yang tersebar sepanjang jaringan jalan 

utama. 
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Gambar 44. Kampung berbentuk pita (ribbon 
development)
Perkampungan pita terjdi karena adanya orientasi 

ke jalan utama dan kebeberapa kampung yang 

lebih besar lainnya atau ke kota-kota tertentu. 

Gambar 45. Perkampungan tersebar (dispersed)
Perkembangan desa berorientasi ke tempat kerja di 

ladang pertanian dengan maksud agar perjalanan ke 

tempat bekerja tidak terlalu lama. Pola ini tampak pula di 

perkampungan pertambangan karena kampung-kampung 

tersekat oleh beberapa kawasan pertambangan. Pola ini 

terdapat di Indonesia. 

Sementara desa pantai merupakan pemukiman yang linier dengan tempat 

kegiatan ekonomi di laut. Berikut ini bentuk atau pola pemukiman pedesaan di tepi pantai.

Gambar 46. Kampung memusat (konsentrik)
Pemusatan terjadi karena adanya lokasi tunggal dari 

pusat kegiatan fungsional, seperti pelabuhan, pelelangan 

ikan, dan pasar. 

Gambar 47. Kampung memanjang (linier)
Kampung dengan bentuk memanjang tampak 

pada kampung nelayan di mana laut merupakan 

sumber mata pencaharian.

Laut 

Ke kampung 
pasar 

Ke desa 
pasar 

Laut 

Ke kampung 
pasar 
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Gambar 48. Kampung berbentuk pita (ribbon)
Dibeberapa kampung pesisir, desa yang 

berbentuk pita disebabkan oleh adanya dominasi 

pasar di kampung lainnya dan adanya orientasi 

ke laut sebagai sumber mata pencaharian. Jadi di 

sini dominasi laut dan pasar seimbang. 

Biasanya kampung berbentuk pita merupakan 

perkembangan dari kampung memanjang (linier).

Gambar 49. Perkampungan tersebar 
Dimungkinkan karena adanya kombinasi kegiatan 

kerja penduduk di bidang perikanan dan 

pertanian menyebabkan terjadinya bentuk 

kampung pantai yang tersebar. 

Desa atau perkampungan di tepi sungai hampir sama keadaanya dengan desa di 

tepi pantai, yang membedakan hanyalah orientasi laut di bentuk perkampungan pantai 

dan sungai pada desa atau kampung yang berada di tepi sungai. Berikut ini gambar desa 

di tepi sungai.

Gambar 50. Kampung memanjang (linier)
Di beberapa desa, sungai selain merupakan sarana 

pergerakan yang utama, juga merupakan sumber mata 

pencaharian (ikan, pasir) dan sumber kebutuhan hidup 

sehari-hari (mandi, cuci, masak, dan buangan). Umumnya 

desa sungai berbentuk memanjang di sepanjang tepi 

sungai dan biasanya berorientasi juga ke arah daratan 

tempat tanah garapan pertanian.  

Ke arah desa pasar 
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Gambar 51. Kampung memusat (konsentrik)
Pada desa sungai yang berfungsi sebagai desa beara terdapat 

sifat memusat. Dalam hal ini desa besar tersebut berfungsi 

sebagai pusat administrasi, pasar/ distribusi, dan pusat lalu lintas 

angkutan. 

Berdasarkan diuraikan di atas, desa pantai merupakan pemukiman yang linier 

dengan pusat kegiatan ekonomi laut, desa di tepi sungai hampir sama keadaannya 

dengan kampung di tepi pantai, kampung yang terletak di perbukitan serta kampung yang 

memiliki kegiatan pertambangan sering mempunyai pola pemukiman tersebar. Pada 

umumnya kampung pedalaman, kampung pantai, dan kampung sungai berdasrkan 

orientasi perkembangan dan topografinya terdapat pemukiman konsentrik dan linier. 

Di samping kegiatan sosial-ekonomi yang bersifat agraris, desa mempunyai fungsi 

tertentu. Desa yang merupakan pusat kecamatan mempunyai fungsi pemerintahan, 

pendidikan, dan perdagangan, dan adapula desa tertentu yang mempunyai fungsi industri 

dan pertambangan. Berdasarkan fungsi desa tersebut, di desa yang memiliki pusat 

seluruh administratif desa, terdapat berbagai fasilitas sosial-ekonomi beserta 

prasarananya. Fasilitas sosial-ekonomi itu meliputi, wisma (perumahan), karya (lapangan 

pekerjaan), marga (jalan dan komunikasi), suka (rekreasi dan kesenian), penyempurnaan 

(fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, kuburan, dan sebagainya). Perkembangan 

perluasan dan pertumbuhan pemukiman sering menunjukkan kecenderungan di 

sepanjang jalan, misalnya di tanah yang dulunya dipergunakan untuk sawah, sehingga 

lahan persawahan semakin berkurang, dan lain sebagainya.   

 



Geografi Pedesaan 121

BAB VII
MODEL PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. Pengertian Pembagunan
Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan menuju 

keadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan secara terus-menerus di dalam suatu negara 

sehingga negara itu mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam suatu bidang tertentu. 

Dalam hal ini istilah pembangunan yang sering kali kita mendengarnya di kehidupan 

sehari-hari adalah istilah “Pembangunan Nasional”. Secara filosofis suatu proses 

pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan 

untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi 

pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses 

pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia.

Menurut Fellmann (2003:357), pengertian pembangunan atau pengembangan 

memiliki dua tujuan utama yang sangat mendasar, (1). Mengubah sumber daya alam dan 

menusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam proses produksi, (2). 

Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbagikan, dalam tingkat 

produksi barang atau materi dan konsumsi. 

UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia 

sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of 

enlarging people’s choices). Dalam konsep tersebut, penduduk dijadikan sebagai tujuan 

akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana 

yang dilihat dalam model formasi modal manusia (human capital formatiaon) sedangkan 

upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujauan itu (Rustiadi, 

Ernan. 2009:199-200) Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses 

perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial 

secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan 

pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum 

ada.

Setidaknya menurut Todaro (2000) pembangunan harus memenuhi tiga komponen 

dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami 

pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (sustainance) memenuhi kebutuhan 

pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (self-esteem), serta kebebasan (freedem) 
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untuk memilih. Lebih lanjut Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang 

sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar 

atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan isntitusi-institusi nasional, disamping 

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta 

pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya pembangunan harus mencerminkan 

perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan 

tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun 

kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu 

kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. 

Terjadinya perubahan dalam pembangunan baik secara incremental maupun 

paradigma menurut Anwar (2001) mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya 

pemerataan (equite) baik di pedesaan maupun diperkotaan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi (efficiency), dan keberlanjutan (sustainability). Konsep 

pembangunan yang memperhatikan ketiga asperk tersebut, dalam proses 

perkembangannya secara evolusi dengan berjalan melintas waktu yang ditentukan oleh 

perubahan tata nilai dalam masyarakat, seperti perubahan keadaan sosial, ekonomi, serta 

realitas politik. 

 Jika melihat pengertian pembangunan di atas maka kita bisa menarik benang 

merah mengenai pembangunan di suatu negara, yaitu suatu proses perubahan dalam 

berbagai hal yang ada dalam suatu negara yang telah direncanakan sendiri oleh suatu 

negara tersebut baik itu berkaitan dengan struktur ekonomi negaranya maupun dalam 

berbagai bidang lainnya di suatu negara yang mana diharapkan dapat menjadikan suatu 

negara itu berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan negaranya. 

Di negara Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan 

sering kali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang 

bersifat fisik, bahkan sering kali secara lebih sempit diartikan sebagai pembnangunan 

infrastruktur atau fasilitas fisik. 

B. Beberapa Teori Pembangunan 
Hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan 

pembangunan, kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, 

tetapi bukan satu-satunya komponen. Karena pada akhirnya, proses pembangunan harus 

mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek keuangan 

dari kehidupan sehari-hari. 

Suatu ciri khas negara-negara berkembang pada hakekatnya semua negara itu 

memperlihatkan fertilitas yang jauh lebih tinggi dari yang terdapat pada negara maju atau 
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negara industri. Ekonomi, budaya, sosial seta Kependudukan tidak hanya sekedar 

masalah jumlah tapi juga menyangkut masalah pembangunan serta soal kesejahteraan 

manusia secara keseluruhan. Tetapi itu semua telah mendapatkan perhatian sebagai 

konsekuensi dari pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, angka kematian dapat 

menurun. Dengan menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh kemajuan 

teknologi yang begitu pesat dalam dunia kedokteran dan farmasi atau obat-obatan 

merupakan penyebab atas melonjaknya pertumbuhan penduduk seluruh dunia khususnya 

bagi Negara Dunia Ke Tiga.

Jika mengkaji tentang pembangunan, termasuk pembangunan pedesaan maka 

teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan. 

Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori 

fungsional. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep dari metafora teori 

evolusi. Menurut teori-teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, terus maju dan 

perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif menuju ke tahapan 

yang lebih maju. 

Dengan adanya Teori Pembagian Kerja Secara Internasional (spesialisasi) ini 

terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Harga akan 

turun dan mencapai titik terendah bila terjadi perdagangan bebas. Di sini bekerja “tangan 

yang tidak tampak”(invisible hand) menurut Adam Smith. Namun seiringnya perjalanan 

waktu, tampak bahwa negara-negara industri semakin kaya, sedangkan negara-negara 

pertanian semakin tertinggal (miskin). Melihat keadaan ini maka dapat terdapat 2 (dua) 

kelompok teori dalam melihat kemiskinan, (1) Bahwa kemiskinan besarasal dari faktor-

faktor internal atau faktor yang terdapat di dalam negeri negara bersangkutan. Teori 

kelompok pertama ini dikenal dengan teori modernisasi. (2) Teori-teori yang lebih banyak 

mempersoalkan faktor-faktor eksternal penyebab kemiskinan di lihat sebagai bekerjanya 

kekuatan-kekuatan luar disebut kelompok teori struktural. 
a. Berikuti ini yang termasuk dalam kelompok teori moderinisasi 

1. Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus 

dikemabangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang 

bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan 

ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan 

investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara 

tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, 

masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang 

tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi 
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yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura 

memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara. 

Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada 

dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi model sudah berkembang 

baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. 

Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah 

mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di 

Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod Domar, sampai 

membuat suatu lembaga yaitu Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini 

dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembanguan ekonomi.

2. Max Weber: Etika Protestan

Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh 

budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh 

agama, pada saat itu adalah protestanisme yang mempengaruhi munculnya 

kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah 

mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di 

bawah sistem kapitalisme.

Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah 

satu penyebabnya adalah Etika Protestan. Kepercayaan atau etika protestan 

menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surge atau 

masuki neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia 

melakukan karya yang bermanfaat luas maka dapat dipastikan bahwa dia akan 

mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang protestan 

melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan 

demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan sertamerta menghasilkan surga 

dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa 

dan Amerika.

Hasil penelitian Weber ini merupakan penelitian pertama yang 

menghubungkan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Dan jika diperluas, 

maka agama bisa menjadi sebuah kebudayaan dan hal ini kemudian merangsang 

penelitian mengenai bagaimana hubungan antara kebudayaan dan pertumbuhan 

ekonomi. Selanjutnya, istilah Etika Protestan ini menginspirasi Robert Bellah yang 

menulis tentang agma Tokugawa yang ada di Jepang dan pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jepang, hal itu bisa dilihat bagaimana tingginya 

pertumbuhan ekonomi di Jepang.
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3. David McClelland: Dorongan Berprestasi

Pertanyaan besar yang dimunculkan oleh McClelland adalah apakah yang 

menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia. 

McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam Etika Protestan dan 

Semangat Kapitalisme, yang memandang bahwa semangat kapitalisme sangat 

dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menajdi 

sangat penting dalam pengembangan teorinya tentang dorongan berprestasi. 

McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat 

menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah 

dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. McClelland 

menyimpulkan bahwa n-ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan 

kepada orang-orang dimana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi.

4. W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan

Perhatian terhadap pembangunan yang dilakukan Rostow adalah pengkajian 

terhadap proses pembangunan, dimana Rostow menjabarkan menjadi Lima Tahap 

Pembangunan, yaitu:

1. Masyarakat Tradisional

2. Prakondisi untuk Lepas Landas

3. Lepas Landas

4. Bergerak ke Kedewasaan

5. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Melalui lima tahap pembangunan itu, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu 

negara dapat dilihat apakah kesemua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu 

negara. Dan dasar pembedaan lima tahap ini merupakan pembedaan dikotomis 

antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow menyebutkan 

bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan 

akumulasi modal maka, negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. 

5. Bert F. Hoselitz: Faktor-faktor Non-ekonomi

Hoselitz mengkaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow. 

Faktor tersebut sebagai factor kondisi lingkungan yang penting dalam proses 

pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa factor ekonomi sangat 

penting dalam proses pembangunan, namun factor kondisi lingkungan seperti 

perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat 

mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
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Faktor non ekonomis yang penting antara lain pemasokan tenaga ahli dan 

terampil. Bahwa salah satu factor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, 

diperlukan sebuah penyediaan tenaga terampil yang memadai, karena jika hanya 

didukung oleh modal dan investasi saja, maka proses pembangunan juga tidak 

berjalan lancar. Salah satu hal menarik dari pemikiran Hoselitz ini adalah 

penekanannya pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti 

lembaga pendidikan, mobilisasi modal. Dan dari factor-faktor individual dan 

budaya, Hoselitz bergerak untuk mengkaji masalah yang lebih nyata yaitu lembaga 

politik dan sosial.

Secara garis besar teori pembangunan modernisasi menurut Hettne dalam 

Friedmann (1979: 122) pembangunan merupakan cara yang paling dikenal dan paling 

berkuasa. Unsur utama dalam teori modernisasi ini adalah pertumbuhan yang 

dihubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan bergeraknya peradaban ke arah 

yang diharapkan. Menurut konsep Barat, arah yang diharapkan yaitu berubahnya 

peradaban pertanian menjadi peradaban industri. Aliran ini berpendapat jika keluaran dari 

modal dan tingkat pertumbuhan diketahui, tingkat investasi yang sesuai dapat dicari. 

Gambar 52. Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri

Pertumbuhan umumnya adalah fungsi investasi, dan akan terdapat suatu evolusi 

yang menuju ke jenis fase yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya, teori evolusi 

Rostow dalam perekonomian mengemukakan urutan pembangunan sebagai berikut: fase 

tradisional-fase transisi-fase lepas landas (take off)-fase dewasa dan fase konsumsi 

massal.
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b. Pembangunan Struktural

Model pembangunan strukturalis pada awalnya muncul sebagai tantangan terhadap 

“kebijaksanaan konvensional” model monoteris neo klasik, karena jelas bahwa model 

konservatif yang mengemuka ini tidak menjelaskan ketidakmampuan negara-negara 

Amerika Latin berkembang sendiri. Penting juga diketahui bahwa gagasan strukturalis 

yang diformulasikan di negara-negara pinggiran dan mendominasi ECLA dari awal tahun 

1950-an baru diterima oleh kalangan akademik barat pada awal tahun 1960-an.

Berbeda dengan neo klasik yang mengecilkan dampak negatif faktor-faktor 

eksternal dan menekankan segi positif dari perdagangan internasional. Strukturalis sejak 

awal telah pesimis menanggapi keuntungan yang mengalir dari perdagangan bebas yang 

dinyatakan oleh neo klasik. Teoritisi srukturalis menekankan pemecahan masalah pada 

tingkat lokal masing-masing negara.

Bagi sebagian besar teoritisi strukturalis, ketergantungan pada negara luar 

merupakan hambatan yang sampai pada tingkat tertentu, bisa diatasi dengan usaha 

masing-masing tingkat tertentu, bisa diatasi dengan usaha masing-masing negara melalui 

penerapan teknologi modern. Strukturalis cenderung menggunakan pandangan tentang 

pembangunan yang stagnasionis untuk menjelaskan keprihatinan mereka 

mengindentifikasikan hambatan-hambatan struktural yang menghambat faktor-faktor 

dinamis: atau kekuatan-kekuatan yang mampu mentransformasikan negara-negara 

tertentu. Dibandingkan dengan teori neoklasik, teori strukturalis lebih konsisten pada 

ekonomi politik tradisional. Selain menuntut redistribusi pendapatan, dan berharap bahwa 

strategi ini akan mengurangi ketidakpuasan dan menyalurkan energi ke usaha-usaha 

yang lebih produktif, teori strukturalis masih melihat perubahan dan pembangunan yang 

terjadi dalam kerangka konseptual kapitalisme yang longgar. Oleh karena itu, teori 

strukturalis melihat struktur sosial yng menghambat pembangunan sebagi konsekuensi 

cara kerja sistem ekonomi yang cacat dan bukan merupakan penyimpanan intrinsik dari 

sistem itu sendiri.

Teori strukturalis dan teori neo klasik sama-sama menyakini prinsip-prinsip usaha 

bebas dan persaingan bebas. Perbedaan menyolok dari keduanya adalah, bahawa teori 

strukturalis memiliki pengertian yang lebih rinci dan secara empiris lebih mendasar 

mengenai, mengapa suatu pembangunan berhasil atau gagal. Teori strukturalis juga 

menyakini bahwa menjalankan perubahan pasar secara mendasar bisa dilaksanakan dan 

memang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mendasar seperti redistribusi 

pendapatan dan untuk mempertahankan perekonomian yasng padat karya (full 

employment). Teoritisi strukturalis menjelaskan ketidak mampuan negara bangsa 
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mengembangkan industri yang mandiri dalam konteks cara kerja sistem internasional dan 

nasional yang cacat. Tindakan tegas pada tingkat nasional lebih banyak tergantung pada 

faktor-faktor seperti pembatasan pertumbuhan penduduk, peningkatan tabungan 

nasional, penerapan teknologi yang tepat, pengurangan kantong-kantong modal asing 

yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional tanpa menghentikan modal asing yang 

dinamis. Berikut ini yang termasuk teori pembangunan struktural antara lain:  

1. Arthur Lewis

Teori struktural sendiri mengacu pada teori pembangunan yang disampaikan 

oleh Arthur Lewis, pembahasannya lebih pada proses pembangunan antara daerah 

kota dan desa, diikuti proses urbanisasi antara kedua tempat tersebut. Selain itu teori 

ini juga mengulas model investasi dan system penetapan upah pada sistem modern 

yang juga berpengaruh pada arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa 

perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua: 

a. Perekonomian tradisional

Lewis berasumsi bahwa daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional 

mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis 

utama perekonomian tradisional. Kondisi masyarakat berada pada kondisi subsiten 

akibat perekonomian yang subsisten pula yang ditandai nilai produk marginal dari 

tenaga kerja yang bernilai nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan 

tenaga kerja justru akan mengurangi total produksi yang ada, sebaliknya dengan 

mengurangi tenaga kerja justru tidak mengurangi total produksi yang ada. Dengan 

demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal, dan bukan 

produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

b. Perekonomian industri

Sektor industri berperan penting dalam sektor ini dan letaknya pula di 

perkotaan. Pada sektor ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas sangat tinggi 

termasuk input dan tenaga kerja yang digunakan. Nilai marginal terutama tenaga 

kerja, bernilai positif dengan demikian daerah perkotaan merupakan tempat tujuan 

bagi para pencari kerja dari daerah pedesaan. Jika ini terjadi maka penambahan 

tenaga kerja pada sektor-sektor industri akan diikuti pula oleh peningkatan output 

yang diproduksi. Dengan demikian, industri perkotaan masih menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Selain lapangan kerja yang tersedia tidak 

kalah menarik tingkat upah di kota yang mencapai 30%, dan ini kemudian menjadi 

ketertarikan bagi penduduk desa dalam melakukan urbanisasi.
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2. Karl Marx

Teori struktural ini sering dianggap bersumber pada teori yang dilontarkan oleh 

Karl Marx, terutama teorinya tentang bangunan bawah atau base, dan bagunan atas 

atau superstructure. Dalam salah satu karyanya, “Marx Dab Engels” pernah 

menyatakan bahwa masa depan dari teori Negara-negara yang terbelakang dapat 

dilihat pada Negara-negara yang sudah maju. Bagi Marx, dunia akan berkembang 

menuju kapitalisme global. Oleh karena itu tidak dapat dihindari lagi, seluruh Negara 

di dunia akan menjadi Negara kapitalis. Masyarakat terdiri atas berbagai komponen 

yang memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan bahkan cenderung konflik.

Teori pembangunan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme 

transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula 

lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur 

perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan 

jasa. Kemiskinan yang terdapat di Negara Dunia ketiga yang mengkhususkan pada 

produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif 

sehingga surplus dari negara tersebut beralih ke Negara Industri maju.

Kebanyakan Negara yang sedang berkembang merupakan bangsa yang baru 

saja lepas dari penindasan Negara lain dan berusaha mencoba beralih dari 

keterbelakangan sebagai masyarakat agraris yang mengalami kemunduran ekonomi 

menjadi masyarakat masyarakat industry-teknokratis yang terus berkembang. 

Kerjasama internasional, revolusi teknologi, perdebatan terhadap strategi-strategi 

pembangunan yang tepat, serta koeksistensi tradisi dan modernitas akan melahirkan 

suatu tantangan dan kesempatan untuk mengubah struktur suatu negara.

Selain teori-teori yang telah diuraikan di atas, teori pembangunan menurut Hantte 

adalah sebagai berikut (Friedmann dalam Johara 2006:19-20):

a. Teori Modernisasi. 

Menurut teori modernisasi pembangunan merupakan cara yang paling dikenal dan 

paling berkuasa. Unsur utama dalam teori modernisasi ini adalah pertumbuhan yang 

dihubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan bergeraknya peradaban ke 

arah yang diharapkan. 

Menurut konsep Barat, arah yang diharapkan yaitu berubahnya peradaban 

pertanian menjadi peradaban industri. Aliran ini berpendapat jika keluaran dari modal 

dan tingkat pertumbuhan diketahui, tingkat investasi yang sesuai dapat dicari. 

Pertumbuhan umumnya adalah fungsi investasi, dan akan terdapat suatu evolusi yang 

menuju ke jenis fase yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya, teori evolusi 
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Rostow dalam perekonomian mengemukakan urutan pembangunan sebagai berikut: 

fase tradisional-fase transisi-fase lepas landas (take off)-fase dewasa dan fase 

konsumsi massal.

b. Teori Ketergantungan Sepihak (dependency theory)

Teori ini merupaka reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori ini 

adalah kebijakan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan 

pembangunan dan merupakan pengembangan dari sistem Pusat-Pinggiran (Center-

Periphery sistem). 

Menurut teori ketergantungan sepihak terdapat terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan diantaranya: (1). Rintangan pembangunan di negara sedang berkembang 

tidak datang dari dalam, tetapi dari luar, yaitu pembagian tenaga kerja (mata 

pencaharian) secara internasional. (2). Antara dua wilayah yang tingkat kemajuannya 

tidak sama terdapat hubungan pusat-pinggiran. Dari wilayah pinggiran dianggap terus 

mengalir hasil produksi ke wilayah pusat. (3). Perkembangan dan keterbelakangan 

adalah suatu proses yang terjadi di seluruh dunia, sehingga perkembangan wilayah 

pusat di dunia meliputi keterbelakangan di wilayah pinggirannya. (4). Karena wilayah 

pinggiran cenderung selalu tertinggal akibat kaitannya dengan wilayah pusat, perlu 

bagi suatu negara untuk melepaskan orientasi pasar dunianya dan berjuang untuk 

berdikri. Yang merupakan pusat adalah negara maju dan pinggiran merupakan negara 

berkembang.

c. Teori Saling Ketergantungan (interdependency theory)

Teori ini mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan 

sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional. Menurut 

Soemitro Djojohadikoesoemo (1975:149), tata ekonomi baru dunia antara lain 

bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemakmuran di dunia. Karena pada tahun 1975 

perbandingan kemakmuran antar penduduk termiskin di dunia dari 10% lapisan 

termiskin dengan lapisan terkaya di dunia dari 10% terkaya di dunia berbanding 1:30, 

dan hal itu diusahakan menjadi 1:3 pada jangka waktu limapuluh tahun.

Setelah dicanangkan tata ekonomi baru dunia pada tahun 1970-an, termasuk di 

Indonesia dalam kenyataannya keadaan di negara berkembang semakin memburuk. 

Sejak tahun 2000-an, perbedaan kemakmuran antara lapisan rakyat miskin dan rakyat 

kaya semakin besar. 

C. Fenomena Pembangunan Desa
Berbicara mengenai pembangunan pedesaan, selama ini sebagian diantara kita 

terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar atau proyek pembangunan di wilayah 
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pedesaan. Padahal pembangunan pedesaan sesungguhnya tidak terbatas pada 

pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup yang lebih 

luas. Pembangunan yang berlangsung di pedesaan berupa berbagai proses 

pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau 

seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah 

(pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya 

pembangunan bersumber dari desa. Jadi apa sebenarnya yang disebut dengan 

pembangunan pedesaan?

Sebenarnya ada atau tidak bantuan pemerintah terhadap desa, kehidupan dan 

proses pembangunan di pedesaan akan tetap berjalan, namun dalam kecepatan yang 

relatif rendah. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun 

sarana dan prasarana di desa. Proses tersebut dibutuhkan stimulan dari pihak-pihak luar 

desa dan pemerintah dalam mendukung proses pembangunan di pedesaan. Sehingga 

kondisi ini tidak menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung 

terbelakang. 

Fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde 

baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang 

diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh 

pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan 

negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada 

era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan 

Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait 

pembangunan desa lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik 

semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansi 

pembangunan desa. 

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan 

secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa 

lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih 

cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah 

daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan 

dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up 

atau kombinasi buttom-up dan top-down. 

Top-down Planning. Perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif 

pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau 
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dapat melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Namun demikian, orientasi 

pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat desa. 

Bottom-up Planning. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil 

keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dimana masyarakat desa diberi kesempatan 

dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri 

apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka 

butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat 

memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa.

Kombinasi Bottom-up dan Top-dowm Planning. Pemerintah (pusat atau daerah) 

bersama-sama dengan masyarakat desa membuat perencanaan pembangunan desa. Ini 

dilakukan karena masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menyusun 

suatu perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang baik dan komprehensif. 

Pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dan menuntut peran serta aktif 

masyarakat desa dan pemerintah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa 

yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi existing desa tersebut. Esensi 

dari pembangunan desa adalah “bagaimana desa dapat membangun/ memanfaatkan/ 

mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber 

daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pembangunan desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, 

ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih 

perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, 

perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya 

untuk menstimulans percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Bantuan masyarakat dapat berasal dari masyarakat dalam negeri maupun 

masyarakat internasional. Meskipun demikian, bantuan internasional melalui organisasi-

organisasi internasional bukanlah yang utama, tetapi lebih bersifat bantuan pelengkap. 

Semua bentuk bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta (dalam bentuk 

Corporate Social Responsibility, hibah dan sebagainya), maupun organisasi-organisasi 

non-pemerintah (Lembaga Sosial Masyarakat) dalam negeri maupun internasional adalah 

merupakan stimulus pembangunan di daerah pedesaan. Semestinya yang dikedepankan 

adalah kemampuan swadaya masyarakat. 

D. Pembangunan Desa 
Pembangunan pedesa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia 

(masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan 
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lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, 

ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara 

terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, 

pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan 

pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan 

pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun 

internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan manusia pada awalnya didorong oleh 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin maju suatu peradaban dan 

semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia akan mendorong umat manusia 

menggunakan kecerdasannya untuk melakukan upaya-upaya tertentu guna pemenuhan 

kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik 

dalam pemenuhan kebutuhan. 

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan untuk Indonesia karena sebagain besar 

penduduk Indonesia, yaitu hampir 60%, pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka 

tinggal di pedesaan. Pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural development), 

menurut Moshter (1969:91) mempunyai tujuan antara, (1). Pertumbuhan sektor pertanian, 

(2). Intergrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara kedalam pola 

utama kehidupan yang sesuai, (3). Keadilan ekonomi, yaitu bagaimana pendapatan di 

bagi-bagi kepada seluruh penduduk.

Maksud pembangunan pedesaan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai 

hambatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan 

keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan 

tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.

Terkait dengan pembangunan pedesaan terdapat dua aspek penting yang menjadi 

objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu: 

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya 

dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, 

bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, 

pendidikan, keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini 

disebut Pembangunan Desa. 

2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek 

utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan 

memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti 

pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan 

sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih 
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tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan 

sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan 

insani ini disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan turut berkontribusi terhadap 

terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Daerah perkotaan, terutama kota-kota 

besar di Indonesia mulai menimbulkan masalah yang sangat sulit teratasi menghadapi 

arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota 

menimbulkan berbagai dampak di daerah perkotaan. Kedatangan penduduk desa di 

daerah perkotaan secara permanen selain membawa dampak positif juga menimbulkan 

dampak negatif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah timbulnya dampak 

negatif akibat migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Dampak 

negatif yang ditimbulkan akan menambah permasalahan di daerah perkotaan, antara lain 

terjadi ledakan jumlah penduduk, munculnya berbagai masalah sosial seperti peningkatan 

pengangguran, peningkatan masyarakat miskin, gelandangan, tingginya kejadian kriminal 

dan sebagainya. 

Telah banyak pakar kependudukan yang membicarakan tentang kecenderungan 

urbanisasi di Indonesia, diantaranya Parulian Sidabutar pada tahun 1993 mengemukakan 

bahwa meskipun derajat urbanisasi (persentase jumlah penduduk yang tinggal di daerah 

perkotaan) di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan standard dunia yang secara 

umum tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan tinggi. Pada tahun 1985 jumlah 

penduduk yang tinggal di perkotaan berjumlah 40,2 juta orang atau 27 persen dari seluruh 

penduduk Indonesia. Sekitar 73 persen penduduk masih bertempat tinggal di pedesaan. 

Pada tahun 2000 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat menjadi 76 juta 

orang atau sekitar 36% dari seluruh penduduk. kecenderungan jumlah penduduk yang 

berdomisili di daerah perkotaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Penduduk Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan proporsi yang bertempat 

tinggal di pedesaan dibandingkan dengan yang bertempat tinggal di perkotaan tidak lagi 

berbeda jauh yakni 113,7 juta jiwa di pedesaan, dan 106,2 juta jiwa di perkotaan. Namun 

perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sumber Daya 

Manusia di daerah pedesaan relatif jauh tertinggal dibanding dengan daerah perkotaan, 

kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan resmi dari pemerintah pada bulan Agustus 

2006 bahwa angka kemiskinan telah mencapai 39,1 juta jiwa atau 17,8 persen dari jumlah 

penduduk Indonesia (BPS, 2005). 

Beberapa komponen penyumbang tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan 

adalah tingkat kelahiran yang relatif tinggi, dan tingkat perpindahan penduduk dari 

pedesaan ke perkotaan yang relatif tinggi. Fokus perhatian di sini adalah masih tingginya 
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tingkat perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaaan. Perpindahan 

penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan tidak terjadi begitu saja, akan tetapi 

didorong oleh berbagai faktor baik yang bersumber dari perkotaan maupun yang 

bersumber dari pedesaan. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan atau 

mendorong perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu : (1). Faktor yang bersumber dari daerah perkotaan, dan (2). 

Faktor yang bersumber dari daerah pedesaan. 

Faktor-faktor yang bersumber dari daerah perkotaan sangat erat kaitannya 

dengan pertumbuhan pembangunan di daerah perkotaan yang sangat dahsyat. Faktor 

yang bersumber dari daerah perkotaan disebut sebagai faktor penarik, dimana pindahnya 

penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan disebabkan oleh adanya daya tarik 

daerah perkotaan yang mempesona. Sehingga menimbulkan daya tarik yang sangat kuat, 

Daya tarik daerah perkotaan, tersebuat antara lain:

a. Kota Sebagai Pusat Pemerintahan 

Sebagai pusat pemerintahan, kota memiliki lembaga-lembaga pemerintahan 

yang menjadi bagian utama dari kota sebagai pusat pemerintahan. Mereka yang 

bekerja di sektor pemerintahan tidak semuanya merupakan warga asli perkotaan, 

sebagian besar dari karyawan sektor pemerintahan adalah berasal dari penduduk 

pedesaan. Biasanya posisi kota sebagai pusat pemerintahan akan diikuti dengan 

munculnya berbagai lembaga lain di luar pemerintahan seperti organisasi, lembaga 

atau badan-badan non pemerintah (LSM), yayasan-yayasan, badan-badan swasta 

yang bergerak di berbagai bidang. 

Organisasi, lembaga atau badan-badan tersebut memiliki anggota, pengurus 

dan pegawai yang tidak hanya berasal dari penduduk asli perkotaan, tetapi juga 

penduduk yang berasal dari pedesaan. Selain itu, kota sebagai pusat pemerintahan 

dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasana pendukung yang diikuti pula 

tumbuhnya sektor lain seperti sektor informal, misalnya warung makanan dan 

minuman, warung rokok, fotocopy, dan sebagainya. Secara langsung maupun tidak 

langsung menarik orang untuk mengambil peran dan memanfaatkan peluang yang 

ada. Dengan demikian, kota sebagai pusat pemerintahan menjadi salah satu daya 

tarik penduduk daerah pedesaan untuk pindah ke daerah perkotaan. 

b. Kota Sebagai Pusat Perekonomian 

Pertumbuhan kota sebagai pusat perekonomian terkait erat dengan 

berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. 
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1. Pusat Perdagangan 

Sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan 

bermata pencaharian bukan sebagai petani. Kondisi ini mendorong tumbuh dan 

berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, seperti pasar, toko, warung dan bahkan 

pedagang keliling. Mereka yang bekerja atau berprofesi di sektor perdagangan ini 

bukan hanya penduduk asli daerah perkotaan, sebagian dari mereka adalah 

penduduk yang berasal dari daerah pedesaan. Penduduk daerah pedesaan tertarik 

untuk pindah ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan atau bekerja di sektor 

jasa perdagangan atau mengadu peruntungan dengan berprofesi sebagai 

pedagang.

2. Pusat Industri 

Kebutuhan hidup manusia baik yang berdomisili di daerah perkotaan maupun 

yang berdomisili di daerah pedesaan tidak hanya terbatas pada makan dan minum, 

tetapi seiring perkembangan peradaban manusia kebutuhan hidup semakin 

berkembang dan beragam. Pada masa lalu, orang sudah sangat senang jika telah 

tercukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan, sandang 

dan papan-pun tidak berlebihan, dengan terpenuhi kebutuhan minimal atau sedikit 

di atas kebutuhan minimal orang sudah merasa puas. 

Kondisi tersebut kini sudah jauh berbeda, dimana tuntutan dan kebutuhan 

hidup sudah sangat beragam dan tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan 

pangan, sandang dan papan yang sederhana saja. Pada masa lalu tidak ada 

televisi, handphone, sepeda motor, mobil, gedung mewah, sepatu ber-merk, 

pakaian yang penuh sensasi fashion, makanan siap saji, minuman kemasan, 

makanan instant yang dapat dibawa jauh dan disimpan lama, berbagai barang 

aksesoris (jam tangan, kalung, gelang, anting, cincin), dan sebagainya. Kini 

barang-barang tersebut sudah menjadi kebutuhan, tuntutan dan bahkan menjadi 

simbol modernisasi dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat daerah perkotaan. 

Cara dan gaya hidup yang demikian telah pula masuk dan melanda kehidupan dan 

pergaulan masyarakat di daerah pedesaan.

Barang-barang yang dikategorikan sebagai simbol modernisasi tersebut 

diproduksi oleh pabrik-pabrik atau industri manufaktur yang umumnya berada di 

daerah perkotaan. Mereka yang bekerja di sektor ini bukan saja orang-orang yang 

asli berdomilisi di daerah perkotaan, melainkan juga orang-orang yang berasal dari 

daerah pedesaan. Dengan demikian, kota sebagai pusat industri telah menjadi 

daya tarik kuat penduduk dari daerah pedesaan untuk pindah ke daerah perkotaan 

dalam mengadu peruntungan untuk bekerja di sektor perindustrian. 
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3. Pusat Industri Jasa dan Hiburan 

Seiring dengan semakin besarnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka 

tumbuh dan berkembang pula berbagai industri yang berupaya memenuhi tuntutan 

kebutuhan masyarakat tersebut, diantaranya industri jasa dan hiburan. Industri jasa 

tumbuh pesat di kawasan perkotaan untuk membantu dalam pemenuhan 

keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah perkotaan seperti 

pelayanan angkutan (darat, laut dan udara), jasa penitipan dan pengiriman barang, 

jasa konsultasi, perbankan dan sebagainya. 

Selain itu, pola hidup masyarakat perkotaan yang seolah berpacu dengan 

waktu (time is money) menuntut masyarakat kota untuk bekerja lebih giat dengan 

tuntutah jam kerja yang tinggi. Mereka yang tidak mampu memanfaat waktu dan 

peluang yang tersedia akan terlindas oleh waktu dan persaingan. Itu artinya 

tuntutan kerja keras menjadi hal utama. Sehingga di daerah perkotaan muncul 

fenomena pada jam-jam tertentu terjadi kepadatan arus lalu lintas (saat berangkat 

ke lokasi kerja pada pagi hari, dan saat pulang kerja pada sore dan menjelang 

malam hari). Kondisi ini berlangsung secara terus-menerus dari hari ke hari 

sepanjang tahun. Kesibukan warga kota yang begitu tinggi, memunculkan tuntutan 

dan kebutuhan akan hiburan (refreshing). Kebutuhan akan hiburan ini membuka 

peluang dan lapangan pekerjaan baru dalam bentuk industri hiburan seperti bar, 

tempat karaoke, tempat wisata, kafetaria, pertunjukan film, televisi yang 

menawarkan beragam acara hiburan, panti pijat, dan sebagainya. 

Mereka yang bekerja di sektor industri jasa dan hiburan ini bukan hanya 

berasal dari masyarakat yang asli berdomisili di daerah perkotaan, tetapi juga 

berasal dari daerah pedesaan. Dengan demikian, kota sebagai pusat industri jasa 

dan hiburan turut pula menjadi salah satu faktor yang menarik penduduk dari 

daerah pedesaan pindah ke daerah perkotaan. 

4. Kota sebagai pusat perkembangan peradaban 

Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari perkembangan dan 

kemampuan olah pikir yang dimiliki manusia. Sentral dari aktivitas ini adalah 

kemajuan intektualitas manusia yang terus mengalami perkembangan yang pesat. 

Hal ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri bersumber dari berkembangnya dunia 

pendidikan yang berkualitas. Terkait dengan pendidikan yang berkualitas, tidak 

diragukan lagi bahwa pendidikan yang berkualitas erat kaitannya dengan proses 

pembelajaran yang berkualitas, dukungan fasilitas yang memadai, sumber daya 
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manusia fasilitator pembelajaran yang berkualitas dan lingkungan yang egaliter. 

Semuanya secara meyakinkan tersedia di daerah perkotaan. 

Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah 

perkotaan menjadi jauh lebih cepat dan lebih maju daripada daerah pedesaan. 

Sehingga generasi muda di daerah pedesaan berlomba-lomba meninggalkan 

desanya menuju kota untuk memperoleh tempat menimba ilmu (sekolah atau 

perguruan tinggi) yang ternama atau terkenal. Kondisi ini memicu terjadinya 

perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dalam jumlah 

yang cukup besar. 

Lebih jauh lagi, kelompok muda yang bermigrasi dari daerah pedesaan ke 

daerah perkotaan ini hanya sebagian kecil yang kembali lagi ke desa untuk hidup 

dan menetap di desa. Sebagian besar lainnya memilih mencari kerja atau 

penghidupan di daerah perkotaan dan menetap di daerah perkotaan. Dengan 

demikian, kota sebagai pusat perkembangan peradaban turut pula menjadi salah 

satu faktor yang menarik penduduk dari daerah pedesaan pindah ke daerah 

perkotaan. 

Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan selain 

disebabkan daya tarik magnet kota sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula faktor 

lain. Faktor lain yang dimaksud adalah faktor pendorong. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang 

bersumber dari kondisi internal daerah pedesaan itu sendiri. Faktor-faktor yang 

bersumber dari internal daerah pedesaan inilah yang disebut sebagai faktor pendorong. 

Pindahnya penduduk daerah pedesaan ke daerah perkotaan didorong oleh kondisi 

ketertinggalan daerah pedesaan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Berbagai faktor internal daerah pedesaan yang mendorong penduduk dari daerah 

pedesaan untuk migrasi ke daerah perkotaan, antara lain: 

a. Keterbelakangan perekonomian di pedesaan 

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan pantastis. 

Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian 

berjalan lamban dan hampir tidak menggairahkan. Roda perekonomian di daerah 

pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang 

beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas : perkebunan, 

perikanan, petanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan 

produk turunannya). Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan 

ragamnya masih relatif sangat terbatas. 



139

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut 

sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu 

produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat 

mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik.

Namun pada waktu dan musim yang lain, harga produk pertanian yang berasal 

dari daerah pedesaan dapat anjlok ke level harga yang sangat rendah. Begitu 

rendahnya harga produk pertanian menyebabkan para petani di daerah pedesaan 

enggan untuk memanen hasil pertaniannya, karena biaya panen lebih besar 

dibandingkan dengan harga jual produknya. Kondisi seperti ini menimbulkan kerugian 

yang luar biasa bagi petani. 

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermatapencaharian sebagai 

petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang 

memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, 

yang disebut dengan istilah petani gurem. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di 

daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka 

berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani. Petani 

penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri 

melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para 

petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap 

lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani 

adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan 

bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan 

memperoleh upah atas pekerjaannya. 

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap hidup dan penghidupan keluarga petani di 

daerah pedesaan. Perekonomian masyarakat di daerah pedesaan yang kurang 

menguntungkan ini mendorong penduduk daerah pedesaan untuk pindah dari daerah 

pedesaan ke daerah perkotaan. Keluarga petani terdorong untuk mencari sumber 

penghidupan yang lain di luar desanya. Daerah yang banyak menjadi tujuan mereka 

adalah daerah perkotaan. Mereka nekad keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan 

dan mengadu nasib di daerah perkotaan. Meskipun di daerah perkotaan mereka belum 

tentu memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 

b. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan 
Salah satu keterbelakangan yang dialami daerah pedesaan di Indonesia dapat 

dilihat dari aspek pembangunan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan 

prasarana pokok dan penting di daerah pedesaan, antara lain: 



140

1. Prasarana dan sarana transportasi 

Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi 

daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti 

jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, danau, sungai dan udara), dan 

sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat 

udara dan sebagainya). Ketersediaan parasarana dan sarana transportasi yang 

memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke 

daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah 

pedesaan akan arus transportasi orang dan barangkeluar dan masuk dari dan ke 

daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. 

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah 

masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah 

pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang 

minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara 

umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, 

sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu 

desa relatif kecil.

Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang 

dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke 

daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan 

menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk 

tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di 

desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan 

kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di 

daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga 

masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain 

terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang 

lebih baik. 

2. Prasarana dan sarana pendidikan yang kurang memadai 

Sebagian dari masyarakat di daerah pedesaan telah memiliki kesadaran untuk 

mendidik anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan prasarana 

pendidikan seperti lembaga pendidikan yang berkualitas dan gedung sekolah di 

daerah pedesaan relatif terbatas. Ketersediaan prasarana pendidikan di daerah 

pedesaan yang masih kurang memadai dapat terlihat dari terbatasnya jumlah 

lembaga pendidikan serta kondisi fisik bangunan sekolah yang kurang representatif. 
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Tidak hanya sebatas hal tersebut, tetapi sarana pendidikan di daerah 

pedesaan juga sangat terbatas seperti kurangnya ketersediaan buku ajar, kondisi 

kursi dan meja belajar yang seadanya, tidak tersedianya sarana belajar elektronik, 

tidak tersedianya alat peraga dan sebagainya. Keterbatasan prasarana dan sarana 

pendidikan di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat daerah pedesaan 

menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa terutama ke daerah perkotaan. Hal ini 

ikut mendorong laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan 

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya 

jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta 

menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor 

pertanian sebagai matapencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah 

pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih 

didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di 

daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, cenderung terpaku 

pada bidang pertanian (agribisnis).

Aktivitas usaha dan matapencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan 

adalah usaha pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang secara 

langsung atau tidak terdapat kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa 

lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. 

Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai 

dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di 

daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong 

mereka untuk migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah 

perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang 

untuk bekerja dan berusaha diluar sektor pertanian.

Upaya untuk mendorong dan melepaskan daerah pedesaan dari berbagai 

ketertinggalan atau keterbelakangan, serta mencegah tingginya urbanisasi penduduk 

pedesaan ke perkotaan yang begitu banyak menimbulkan mesalah, maka pembangunan 

pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus melakukan empat upaya 

besar yang saling berkaitan sehingga pembangunan pedesaan dapat mencapai tujuan 

yang maksimal anatara lain (Kartasasmita, 1996: 394):

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan masukan modal, 

bimbingan teknologi, pemasaran untuk memandirikan masyarakat desa.



142

2. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan meningkatkan 

pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing.

3. Membangun prasarana pedesaan yang cukup (karena lokasi perkampungan terpencil, 

seperti jalan, jerinagn telekomunikasi, dan penerangan yang masih merupakan 

tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyrakat desa setempat dalam gotong-

royong harus diutamakan.

4. Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga pemerintah dan lembaga 

kemasyarakatan desa. Pemerintah desa harus mampu menampung aspirasi dan 

menggali potensi masyarakat. 

E. Pendekatan Pembangunan Perdesaan Indonesia
Pembangunan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perubahan. Jika 

perubahan merupakan hal  yang selalu terjadi, mengapa tidak direncanakan perubahan 

tersebut? Pada hasil dari perubahan yang direncakan inilah biasanya arti pembangunan 

dilekatkan. Sebagai planned societal change pembangunan adalah konsep yang syarat 

nilai (value loaded). Pembangunan adalah suatu konsep terkait dengan apa yang 

dianggap baik dan buruk menurut pengalaman sejarah suatu bangsa. Dengan demikian, 

konsep pembangunan bersifat culture specific: pembangunan dapat didefenisikan 

berbeda antar negara yang berbeda. Menurut Ian Roxborough (1979) dalam bukunya 

yang berjuduk. theories of underdevelopment tiada masyarakat yang statis dan sama 

sekali tidak berubah, namun demikian  perubahan-perubahan tertentu lebih penting dari 

perubahan yang lain. Pembangunan juga bersifat time specific, artinya, dalam suatu 

negara pun pembangunan dapat didefenisikan secara berbeda dalam kurun waktu yang 

berbeda. 

Kiranya sulit mendefinisikan pembangunan yang berlaku umum. Namun ada 

beberapa defenisi yang perlu dipertimbangkan maknanya karena mencoba bebas nilai, 

seperti yang dikemukakan oleh Saul M Kazt, “Development is a major societal change 

from one state of national being to another, more valued, state. It involves a complex 

mutually related economics, social and political change”. Definisi pembangunan lainnya 

dikemukakan oleh Todaro (1977), yakni, “Development is a multidimensional process 

involving the reorganization and reorientation of entire economic and social system. In 

addition to improvement of income and output, it typically and administratively structures 

as well as in popular attitudes and, in many cases, even customs and beliefs”. Menurut 

Berger (1974), dalam arti paling luas pembangunan dimengerti sebagi proses  yang 

menyebabkan sebuah negara miskin menjadi kaya. Juga kadang-kadang digunakan 

untuk menunjuk kepada proses-proses yang menjadikan sebuah negara kaya menjadi 
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lebih kaya. Jadi, konsep pembangunan dilandasi asumsi bahwa perubahan adalah 

niscaya dan, sesuai dengan semangat pencerahan, ingin mengontrol perubahan melalui 

perencanaan, dan perubahan selalu ke arah yang lebih baik. Dari perencanaan-

perencanaan inilah kemudian lahir teori-teori pembangunan, mulai dari paradigma 

modernisasi, keterbelakangan (ketergantungan) hingga pembangunan yang berbasis 

pada rakyat. 

Ciri umum teori-teori pembangunan yang didasarkan pada paradigma modernisasi 

menurut Budiman Arief (1996) adalah: (1). Teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa 

yang disebut modern dan tradisional, yang modern merupakan simbol dari kemajuan, 

pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien dan seterusnya. Sebaliknya masyarakat 

tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir yang 

irasional serta cara kerja yang tidak efisien. (2). Teori modernisasi juga didasarkan pada 

faktor-faktor non material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam 

pikiran. (2). Teori modernisasi biasanya bersifat a-historis. Hukum-hukumnya sering 

dianggap berlaku universal. Dia dapat diperlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu 

atau tempat. Konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat sepanjang sejarah 

kurang mendapat perhatian. Ada anggapan   bahwa masyarakat bergerak secara garis 

lurus atau unilinear. 

Berbagai kegagalan pembangunan dijadikan “senjata” bagi para penganut 

paradigma teori-teori keterbelakangan untuk mengkritik paradigma teori-teori modernisasi. 

Dalam paradigma teori-teori keterbelakangan kemiskinan dan keterbelakangan yang 

terdapat di negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produk pertanian 

dipandang sebagai akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, 

dimana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Akibatnya surplus dari 

negara-negara dunia ketiga beralih ke negara-negara industri maju. Menurut paradigma 

ini perdagangan dunia yang disebut bebas justru merupakan hegemoni nagara maju 

untuk menutupi realitas praktek eksploitasi tersebut Roxborough, Ian, (1979). 

Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat merumuskan kondisi akhir 

pembangunan pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu 

merealisasikan potensi-potensi mereka. Masyarakat dipandang sebagai kelompok-

kelompok yang tersusun secara hierarkis. Akan tetapi sekaligus diandaikan munculnya 

solidaritas antar lapisan, sehingga memungkinkan pola kerjasama seluruh pihak dalam 

masyarakat. Pembangunan hendak dimaknai dan diarahkan untuk tetap menciptakan 

peluang kebersamaan antar lapisan masyarakat dalam menjalani pembangunan, serta 

memastikan keuntungan bagi lapisan terbawah di pedesaan, secara relatif dari lapisan-

lapisan yang lebih tinggi. Pemikiran untuk menggeser lapisan bawah yang di belakang ke 
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depan sejalan dengan pemikiran putting the last first. Begitu pula menggeser peran para 

penguasa dan lapisan atas ke belakang (putting the first last) yang diadaptasi menjadi tut 

wuri handayani (Chambers, R, 1987).

Sejalan dengan itu, menurut T.N. Effendi, (2007) dalam bukunya Pendekatan 

Pembangunan Perdesaan, pendekatan pembangunan perdesaan Indonesia mengacu 

kepada tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan top down, dan pendekatan 

inisiatif lokal (tabel 14). Pendekatan pasar ditentukan mekanismenya oleh pemilik modal. 

Pendekatan ini semakin marak sejalan dengan globalisasi. Sistem pengambilan 

keputusan ditentukan oleh produsen, konsumen dan investor. Petunjuk untuk berperilaku 

ditentukan oleh perubahan dan fluktuasi harga pasar. Pelaksanaan pembangunan 

diarahkan untuk mendapatkan profit dan manfaat sebanyak-banyaknya. Dalam 

penerapannya pola pembangunan perdesaan ini menutup akses orang miskin untuk turut 

mendapatkan menfaat pembangunan. 

Pendekatan top down menerapkan mekanisme yang sangat tergantung kepada 

struktur birokrasi, sehingga pengambilan keputusan banyak diambil oleh para pejabat 

(administrator dan para pakar). Dalam pelaksanaannya pendekatan ini amat ditentukan 

oleh regulasi sehingga kriteria keputusan dan kebijakan sangat tergantung kepada 

petunjuk teknis. Biasanya program dibiayai dan dibantu oleh negara donor atau 

pemerintah. Pendekatan ini cenderung mengabaikan masyarakat perdesaan, karena 

mereka seringkali diposisikan sebagai obyek dalam proses transformasi yang 

menyangkut perubahan nasib dan masa depan mereka. 

Tabel 14. Pendekatan Pembangunan Perdesaan

Komponen Pendekatan Pasar Pendekatan
Top Down

Pendekatan Inisiatif 
Lokal

Prinsip mekanisme Interaksi pasar Struktur birokrasi Asosiasi sukarela
Pengambil keputusan Produsen, investor, 

konsumen
Pejabat (administrator, 
pakar)

Pemuka dan warga 
masyarakat

Petunjuk untuk 
tindakan atau 
penerapan

Perubahan harga Regulasi Kesepakatan

Kriteria keputusan Efisiensi, 
memaksimumkan 
profit atau manfaat

Kebijakan dengan 
petunjuk teknis 
sebagai instrumen 
implementasi

Kepentingan dan 
kebutuhan warga 
masyarakat

Sanksi terhadap 
pelanggaran

Kerugian finansial Ditentukan oleh 
kekuasaan negara

Tekanan sosial (social 
pressure)

Pendekatan inisiatif lokal menekankan pada asosiasi sukarela menurut kesadaran 

kolektif dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan yang 

menyangkut kebijakan diambil secara bersama oleh masyarakat secara partisipatif. 
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Dalam pelaksanaan biasanya pendekatan ini didasarkan pada kesepakatan antar pihak 

yang terlibat dalam suatu program pembangunan. Pendekatan ini dapat menampung 

aspirasi warga, karena bersifat bottom up. Partisipasi masyarakat memungkinkan 

terbangunnya kapasitas mereka. Masyarakat diposisikan sebagai subyek sehingga dapat 

menciptakan kemandirian dan melepaskan diri dari ketergantungan. 

F. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kemandirian Desa serta Warga Desa

Dalam strategi pemberdayaan, “proses perekayasaan” ditekan seminimal mungkin 

terjadi. Wilkinson (1972) memaknai pembangunan ala pemberdayaan adalah proses 

pembangunan yang lebih natural, dimana perumusan masalah dan pencarian solusi 

diserahkan pada komunitas. Dengan demikian pemberdayaan komunitas adalah: “sebuah 

upaya perubahan (kemajuan) yang sengaja (purposive) dilakukan atau dikembangkan 

oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, dimana mereka merumuskan masalah, 

menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi 

mereka sendiri….dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan (improvement), 

sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut 

utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang 

komunitas yang bersangkutan”. Dengan demikian, pembangunan mendapatkan pehaman 

secara khusus, dimana makna dan konsep partisipasi masyarakat lokal menjadi kata 

kunci yang sangat penting. 

Pembangunan pertanian-pedesaan yang dipandu oleh ideologi sustainability 

memberikan platform yang jelas pada mekanisme-mekanisme penguatan kedaulatan civil 

society dan lokalitas untuk mengelola sepenuhnya sumberdaya alam dengan kearifan 

lokal yang dimiliki sesuai dengan etika ekosentrisme. Kesejahteraan sosial-ekonomi yang 

diperjuangkan dalam konsep sustainable development ideology adalah apa yang dikenal 

kemudian dengan sustainable livelihood system. Sebuah derajat kesejahteraan 

sosialekonomi yang tidak hanya berorientasikan pada akumulasi kapital sesaat 

(sebagaimana dikenal oleh ideologi developmentalisme-modernisme-kapitalisme), namun 

lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang agar mereka minimal 

dapat menikmati kehidupan yang sama kuantitas dan kualitasnya dengan apa yang 

dinikmati oleh generasi masa kini. 

Pendekatan sistem nafkah berkelanjutan berusaha mencapai derajat pemenuhan 

kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. Pencapaian derajat 

kesejahteraan sosial didekati melalui kombinasi aktivitas dan utilisasi modal-modal yang 
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ada dalam tata sistem-nafkah.  Sejumlah prinsip penting yang diperlukan untuk 

memahami konsep pengembangan komunitas berpendekatan sustainable livelihood 

mechanism, adalah:

1. Landasan etika pembangunan adalah ekosentrisme, yaitu menghargai kesejajaran 

antara kepentingan manusia dan alam secara seimbang. Artinya, manusia dan alam 

hidup seiring sejalan dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Etika ini 

menghindari perilaku eksploitatif terhadap alam yang berlebihan demi pencapaian 

derajat kesejahteraan manusia.

2. Ideologi environmentalisme dan eco-modernisme melandasi gerakan sosial 

masyarakat dalam berperilaku dan menyikapi pelestarian lingkungan. Ideologi ini 

tetap menempatkan pencapaian kehidupan manusia yang sejahtera, dalam waktu 

yang bersamaan tetap memandang penting pula untuk mengupayakan 

penyelamatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan demi kehidupan 

manusia dan alam itu sendiri.

3. Mengubah persepsi tentang pembangunan dari ciri eksploitatif ke ciri kearifan 

terhadap alam.

4. Konsep rural sustainable development selalu mengintegrasikan kepentingan alam 

dan manusia dalam satu kesatuan paket-kepentingan yang diperjuangkan secara 

bersamasama.

5. Pendekatan participatory sustainable community empowerment yang menyertai 

proses-proses pengambilan keputusan, mengindikasikan adanya komitmen yang 

kuat atas pencapaian cita-cita keadilan lingkungan.

Karakter konservatisme dan populisme yang menjiwai pendekatan sustainable 

livelihood system ditunjukkan oleh hadirnya lima modal yang membangun sistem 

kehidupan masyarakat. Setiap modal berstatus sama dan sederajat posisinya. Ciri 

konservatisme dalam pendekatan ini adalah diletakkannya natural capital sebagai entitas 

modal yang terpisah. Dalam ekonomi konvensional, modal alam dikenal secara sempit 

sebagai tanah (land) yang menjadi sumberdaya dan sekaligus tempat produksi semata-

mata. Dengan memandang alam sebagai modal, maka tidak hanya tanah yang diakui 

eksistensinya, melainkan juga biodiversity, air, udara, hutan, sungai, tanah, jasad-renik, 

dan sebagainya. Terdapat asumsi yang dipegang dalam hal ini, yaitu sistem kehidupan 

akan terus berlanjut jika dan hanya jika modal alam dilestarikan eksistensinya.  

Sementara itu, ciri populisme ditunjukkan oleh kehadiran social capital (modal sosial)  

dalam sistem. Modal sosial dianggap sangat penting dalam konsep pembangunan 

kontemporer, karena fungsinya sebagai perekat elemen-elemen masyarakat. Tiga 
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komponen utama yang penting dalam hal ini adalah: (1) trust, kepercayaan antar 

komponen/anggota masyarakat yang memudahkan proses komunikasi dan pengelolaan 

suatu persoalan serta mengurangi biaya transaksi; (2) social networking berupa jejaring 

organisasi-kelompok ataupun jejaring individu berbentuk bond (ikatan) and bridge  

(pertemanan) untuk mendukung gerak aksi-kolektivitas menjadi makin sinergis; (3)  norms 

and institutions adalah norma-norma dan sistem nilai (biasanya berciri lokal)  yang 

mengawal serta menjaga proses-pembangunan sehingga tidak mengalami 

penyimpangan.

Ketiga bentuk modal lain telah jelas yaitu human capital berupa kemampuan, 

keterampilan dan kapasitas sumberdaya manusia, financial capital atau uang dan 

physical capital berupa infrastruktur fisik penopang pembangunan. Kelima bentuk modal 

dimanfaatkan searif mungkin untuk menyongsong derajat kesejahteraan masyarakat serta 

kelestarian alam.

G. Perdesaan Gugus Nusa Tenggara dan Sulawesi

1. Gugus Nusa Tenggara

Provinsi Bali memiliki keunikan dibanding daerah lain di Indonesia. Dalam tata 

pemerintahan di Bali terkenal dengan pemerintahan dinas dan adat. Pemerintahan dinas 

merupakan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan 

pemerintahan adat merupakan salah satu bentuk pemerintahan Bali yang khusus dan 

sudah terstruktur.  Jumlah desa pakraman di Bali tahun 2005 tercatat sebanyak 1.432 

buah atau mengalami penambahan sebanyak 12 buah jika dibandingkan tahun 2004. 

Sementara itu, jumlah banjar dari tahun 2003 sampai tahun 2005 tidak mengalami 

perubahan yaitu sebanyak 3.945 buah.

Sampai dengan tahun 2005 masih tercatat sebanyak 4 suku/etnis yang tinggal di 

Provinsi Bali dengan dua bahasa keseharian, yaitu bahasa lokal dan bahasa nasional. 

Pada tahun yang sama tercatat pula sebanyak 276 situs bersejarah yang masih ada dan 

terpilihara dengan baik. Sektor pertanian  masih  merupakan sektor yang memiliki 

kontribusi terbesar bagi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 

Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain ditopang oleh sektor pertanian juga memiliki 

keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian yang ditandai oleh tingginya 

kontribusi sektor tersebut.Selain sektor pertanian, Nusa Tenggara juga memiliki potensi di 

sektor perikanan. Oleh karena itu, perlunya penguatan sektor perikann di wilayah Nusa 
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Tenggara selain di sektor industri pengolahan berbasis pertanian (tanaman bahan 

makanan dan peternakan).

Hambatan pergerakan ekonomi di desa-desa dan daerah terisolir , karena 

kurangnya sarana transportasi darat. Hal ini disebabkan masih rendahnya akses layanan 

terhadap transportasi darat, laut, dan udara terutama pada daerah terpencil, tertinggal, 

dan perbatasan.Selain itu, pertumbuhan produktivitas dan kapasitas terpasang sarana 

kelistrikan yang masih rendah baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Nusa 

Tenggara Timur. Hal ini ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi 

Nusa Tenggara Timur baru mencapai  24,24% .Permasalahan yang muncul adalah relatif 

terbatasnya penyediaan listrik bagi masyarakat di NTB  serta adanya permasalahan 

transmisi dan gangguan sistem pembangkit di NTT

Permasalahan terkait masalah lingkungan di Nusa Tenggara antara lain adalah (1) 

Adanya pencemaran pesisir dan laut karena kegiatan perhubungan laut dan kepelabuhan, 

rumah tangga, serta pariwisata, seperti minyak dan sampah; (2) Meningkatnya 

perambahan hutan, perladangan berpindah dan penebangan liar; (3) Menurunnya luas 

lahan untuk  perkebunan dan sawah menurun dan menurunnya luas hutan; (4) 

Pemanfaatan sumber daya hutan yang cenderung eksploitatif dan kurang berwawasan 

lingkungan karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi; (5) Penerapan rehabilitasi 

lahan dan konservasi lingkungan belum berjalan efektif; (6) Belum  optimalnya  

pemanfaatan sumber daya laut sehingga tingkat pembudidayaan hasi llaut masih rendah. 

Hal ini dikarenakan tingkat penguasaan dan penerapan teknologi pasca panen yang 

masih rendah; (7) Meningkatnya penambangan tanpa ijin atau penambangan liar sebagai 

mata pencaharian masyarakat; serta (8)Emisi kendaraan bermotor yang terbanyak 

dihasilkan di Nusa Tenggara adalah karbon monoxida, setelah itu diikuti oleh hidro karbon 

dan nitrogen oksigen

Pada tahun 1970-an pembangunan perdesaan terpadu di Nusa Tenggara Timur 

(NTT) diarahkan untuk mengurangi ketertinggalan desa dan kebodohan warga desa. 

Akan tetapi pola pendekatan top down telah menggagalkan pelaksanaan pendekatan ini 

di NTT. 

2.  Gugus Sulawesi

Tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu 

pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di 

wilayah Sulawesi. Tingkat kemisikinan di Wilayah Sulawesi masih relatif tinggi dan secara 

umum menunjukkan persentase di atas rata-rata nasional, dengan penyebaran 
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antarprovinsi, sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1,03 juta 

jiwa, dan berdasarkan persentasenya sebesar 24,88 persen berada di Provinsi Gorontalo. 

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi 

melalui prorgam dan kegiatan pembangunan antara lain, pertama, ketersediaan dan 

ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang 

terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan. Kedua, kenaikan harga barang 

kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu. 

Ketiga, kenaikan biaya transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan 

terjadinya hambatan gelombang laut yang tinggi.

Sulawesi Selatan memproduksi 63% padi di Sulawesi, dan mengekspor beras ke 

provinsi lainnya di Sulawesi dan Jawa, sementara Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah 

masih mengimpor beras dari luar. Dari sektor perkebunan, Komoditas Kakao di Pulau 

Sulawesi mamasok Sekitar 71% dari produk nasional, dan memberikan kontribusi 

pendapatan daerah(PAD) terbesar khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang 

menyumbang 88% pendapatan total dari ekspor pertanian dan Provinsi Sulawesi Selatan 

yang menyumbangkan 38%. Produksi Komoditas jagung di Pulau Sulawesi hampir 50% 

berasal dari Provinsi Gorontalo dan memberikan kontribusi sekitar55% dari pendapatan 

ekspor total. Sementara itu, produksi perikanan di Sulawesi mencapai 18% dari total 

produksi nasional, dan komoditas perikanan yang dapat dikembangkan dan memegang 

peranan penting dalam pendapatan ekspor di Sulawesi antara lain Ikan Tongkol, Kerapu, 

Tuna, udang, rumput laut, teripang, dan mutiara juga. Sektor ekonomi yang memberikan 

dampak cukup kuat terhadap aktivitas perekonomian disektor hulu, antara lain adalah: 

sekor industri makanan dan minuman, sekor bangunan, sector industri pulp dan kertas, 

sector perdagangan, sector angkutan udara, dan industri kelapa sawit.

Isu dan permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di sebagian besar 

daerah menyangkut rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan 

prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. kurangnya 

keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya 

ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. 

Sedangkan provinsi yang memiliki permasalahan tentang prasarana listrik, air minum, dan 

telekomunikasi. Untuk permasalahan yang menyangkut prasarana pengairan dan irigasi, 

diantaranya termasuk pengendalian masalah banjir dan daerah aliran sungai (DAS).  
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H.  Perkembangan Desa Berdasarkan Pembangunan 
Tipologi Desa menurut perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tipe masyarakat tradisional atau Pra Desa: tipe desa semacam ini banyak dijumpai 

pada masyarakat terasing dengan pola kehidupan tradisional sederhana. Dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat ini masih sangat tergantung dari 

pemberian alam sekitarnya, masi terdapat juga pembagian kerja antar mereka 

yang berdasarkan pada jenis kelamin, yaitu ada jenis pekerjaan yang 

diperuntukkan bagi wanita dan ada jenis pekerjaan yang diperuntukkan bagi pria.

2. Tipe desa swadaya, desa semacam ini memiliki kondisi yang relatif statis dan 

bersifat tradisional. Masyarakat sudah menggantungkan pada tingkat keterampilan 

dan kemampuan dari seorang pemimpin. Kehidupan masyarakat masih tergantung 

pada alam yang belum diolah atau dimanfaatkan dengan baik, sehingga dalam 

pengelolaan bergantung pada keterampilan berteknologi. Struktur masyarakat 

bersifat vertikal statis serta kedudukan seseorang dinilai dari keturunan dari 

luasnya kepemilikan lahan.

3. Tipe desa swakarya (desa peralihan), tipe desa ini tampak sudah mulai ada 

sentuhan-sentuhan oleh agen pembaharu dari luar desa, sudah mulai ada 

pembaharuan. Kehidupan masyarakat sudah tidak tergantung pada alam tetapi 

mulai menggali sumber kehidupan yang lain, seperti berdagang, memanfaatkan 

keterampilan dan lainnya. Struktur pada masyarakat bersifat vertikal dinamis. 

Status dan kedudukan sosial sesorang dalam masyarakat tidak lagi diukur 

berdasarkan keturunan dan luasnya kepemilikan lahan, namun berdaarkan 

keterampilan dan keahlian yang dimiliki.

4. Desa swasembada, tipe desa ini ditandai dengan kehidupan masyarakatnya yang 

sudah dinamis, maju, mengenal mekanisasi pertanian dan menggunakan teknologi 

ilmiah dalam mengelola lahan usahanya. Struktur sosial vertikal dan dinamis, 

status dan kedudukan individu dinilai dari prestasi kemampuan dan keterampilan.
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BAB IX
MODERNISASI PEDESAAN DAN DAMPAKNYA

A. Pengertian Modernisasi
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa jika mengkaji 

mengenai moderinisasi tidak akan terlepas dari pembangunan termasuk teori-teori 

pembangunan. maka Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori Modernisasi, yaitu 

teori evolusi dan teori fungsional. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep 

dari metafora teori evolusi. Menurut teroi-teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, 

terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive 

menuju ke tahapan yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para toretikus 

perspektif modernisasi membuat kerangka teori dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, 

modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostow tentang tinggal landas 

membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh 

masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat menuju dan 

berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks.

Kedua, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa 

proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, 

dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. Proses 

homogenisasi ini terjadi dalam beberapa tingkat, yang pertama homogenisasi internal, 

yaitu homogenisasi yang terjadi di dalam negara tersebut. Artinya, diantara masyarakat 

sudah tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah homogenisasi 

eksternal yaitu kemiripan dan kesamaan antara negara maju dan negara berkembang. 

Watak homogenisasi ini merupakan salah satu target para pemikir teori Modernisasi 

untuk melaksanakan pembangunan secara efektif.

Ketiga, modernisasi merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau yang 

lebih populer bahwa modernisasi itu sama dengan barat. Hal in terlihat bahwa 

keberhasilan itu merupakan sesuatu yang bersifat barat. Negara barat merupakan negara 

yang tak tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik. Dan negara maju ini 

dijadikan mentor bagi negara berkembang. Dalam hal yang lebih nyata, kebijakan 

industrialisasi dan pembangunan ekonomi sepenuhnya mencontoh hal-hal yang 

dilakukan negara maju tanpa memperhatikan faktor budaya dan sejarah lokal negara 

berkembang.
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Keempat, modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi 

merupakan proses yang tidak bisa dihentikan ketika sudah mulai berjalan. Dengan kata 

lain ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju maka dunia ketiga tidak mampu 

menolak proses selanjutnya. Kelima, modernisasi merupakan perubahan progresif. Hal ini 

memang diterima oleh para pemikir pembangunan, namun demikian efek samping dari 

proses ini merupakan suatu proses yang memakan banyak korban yang secara sosial 

tentu saja berbiaya mahal. Keenam,modernisasi memerlukan waktu panjang. Karena 

modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga 

tidak serta merta cepat. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihat 

perubahan yang dialami, bahkan membutuhkan waktu antar generasi untuk melihat 

seluruh proses yang dijalankan modernisasi, termasuk akibat yang dialami proses 

modernisasi.

Jika modernisasi didasarkan atas teori fungsional, maka teori modernisasi 

mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematik, transformasi, dan 

terus-menerus. Sebagai proses sistematik. Proses modernisasi merupakan proses 

melibatkan seluruh aspek keuntungan komparatif yang dimilikinya. Hal ini dapat 

dicontohkan bahwa negara-negara dikataulistiwa yang memiliki tanah yang subur, lebih 

baik melakukan spesialisasi di bidang pertanian. Sedangkan negara-negara dibelahan 

bumi utara sebaiknya melakukan spesialisasi pada kegiatan produksi di bidang industri, 

karena iklimnya yang tidak cocok dipergunakan untuk pertanian. Kalau negara-negara di 

kataulistiwa bergerak di bidang industri dan negara-negara dibelahan bumi utara bekerja 

di bidang pertanian, maka akibatnya ongkos produksinya akan lebih mahal. Sehingga 

negara-negara. 

Apabila melihat proses moderinisasi yang diasumsikan oleh para ahli berdasarkan 

teori modernisasi maka jelsa modernisasi merupakan suatu proses yang panjang dan 

menuju masyarakat yang lebih baik idealnya. Untuk lebih memahami pengertian 

modernisasi berikut ini pengertian modernisasi menurut beberapa tokoh yang bergerak 

dalam kajian keilmuan tersebut antara lain:

Menurut Mutakin dan Pasya (2003), modernisasi menunjukkan sifat masyarakat 

secara umum yang dilandasi oleh sifat modern individu, karena dari individulah tumbuh 

modernisasi. Sementara itu Schoorl (1980), menyatakan bahwa pengertian modern dan 

modernisasi mengandung kaitan tertentu. Di dalamnya dapat dilihat suatu penghargaan 

yang positif, yaitu bahwa modern, termasuk juga modernisasi adalah baik. Di dalam 

kebudayaan-kebudayaan Barat biasanya terdapat penghargaan yang demikian itu, akan 

tetapi hal tersebut tidak harus demikian. Di dalam kebudayaan-kebudayaan lain asosiasi 
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itu tidak harus ada. Bagaimana orang menilai pengertian-pengertian itu, sangat 

tergantung pada pandangan hidup dan pandangan dunianya.

Secara sangat ekstrem dapat dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat 

mengadakan modernisasi, akan tetapi bersamaan dengan itu diukur dengan nilai-nilai 

tertentu berkembang ke jurusan yang tidak dikehendaki; atau bersamaan dengan itu 

berkembang ke jurusan yang sangat kapitalistik, yang tidak dapat diterima atas dasar 

nilai-nilai marxis; atau bersamaan dengan itu masyarakat dapat menjadi begitu terkekang, 

sehingga atas dasar nilai-nilai kemanusiaan perkembangan itu harus ditolak. Penilaian 

terakhir atas proses modernisasi tergantung kepada pandangan dunia orang-orang yang 

menilainya.

Menurut Suwarsono dan Alvin Y. So (2000), teori modernisasi klasik lahir sebagai 

akibat munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia setelah Perang 

Dunia II, terjadinya perluasan gerakan komunis dunia, dan lahirnya negara-negara 

merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa teori mengenai modernisasi di 

antaranya adalah Teori Evolusi yang lahir pada awal abad ke-19 setelah Revolusi Industri 

dan Revolusi Perancis. Menurut Suwarsono dan So (2000), teori ini menganggap bahwa 

perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus, yaitu dari masyarakat 

primitif menuju masyarakat maju, dan membaurkan antara pandangan subjektifnya 

tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial menuju masyarakat modern. Perubahan 

sosial berjalan secara perlahan dan bertahap selama berabad-abad.

Tradisi pemikiran lain yang banyak mempengaruhi perumusan acuan-acuan 

pokok teori modernisasi ialah teori fungsionalisme dari Talcott Parsons yang menyatakan 

bahwa, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan 

tergantung satu sama lain dan setiap lembaga yang ada dalam masyarakat 

melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. 

Sementara Dube (1988), memperkuat mengutip dari teori modernisasi bahwa 

modernisasi lebih banyak dihubungkan dengan kota, industri, dan masyarakat terpelajar, 

seperti masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Konsep modernisasi yang dikemukakan 

oleh Dube didasarkan pada tiga asumsi, yaitu (1) sumber kekuasaan yang mati harus 

selalu meningkat dibuka dengan maksud untuk memecahkan permasalahan manusia dan 

secara minimum diterima untuk memastikan standar hidup,yang semakin meningkat. (2) 

Untuk mencapai tujuan ini dapat dicapai dengan usaha individu dan kerjasama. Dimensi 

kerjasama dianggap penting karena kemampuan hubungan untuk mengoperasikan 

organisasi yang kompleks adalah suatu prasyarat sedikitnya pertengahan dan jangkauan 

modernisasi yang lebih tinggi. (3) Untuk menciptakan dan menjalankan organisasi yang 
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kompleks perubahan kepribadian yang radikal dan perubahan yang menyertainya dalam 

struktur sosial dan nilai-nilai dianggap perlu.

Berdasarkan bebrapa teori yang dikemukakan di atas, dan juga mengutip proses 

terjadinya modernisasi dari teori modernisasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, (1) 

modernisasi merupakan proses bertahap, (2) modernisasi dapat juga dikatakan sebagai 

proses homogenisasi, (3) modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai 

proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, (4) modernisasi juga dilihat sebagai proses yang 

tidak bergerak mundur atau bersifat maju, (5) modernisasi merupakan perubahan 

progresif, dan (6) modernisasi memerlukan waktu yang panjang dalam proses menuju 

suatu kemajuan. 

Apabila melihat sejarah Eropa, maka modernisasi tidak lepas dari proses 

industrialisasi. Kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik di Eropa tercapai setelah 

terjadinya revolusi industri yang diawali oleh masa pencerahan (renaisance) dan 

penemuan-penemuan baru. Sehingga berdasarkan sejarahnya dapat dikatakan bahwa 

awal modernisasi dunia merupakan proses industrialisasi, yakni berubahnya kehidupan 

dari “agraris-tradisional” menjadi “industri-modern”. Hal senada juga diperkuat dengan 

pendapat dari Talcott Parson yang menjelaskan bahwa proses perubahan itu dalam teori 

variabel pola (pattern variables) sebagai berikut:

1. Perubahan dari affectivity kepada affective neutrality

2. Perubahan dari particulatism ke universalism

3. Perubahan dari collective orientation kepada  self-orientation

4. Perubahan dari ascription kepada achievement 

5. Perubahan dari  functionally difussed  kepada functionaly specivied

B. Moderenisasi Pedesaan
Berkaitan dengan modernisasi dalam bidang pertanian yang terjadi di Indonesia, 

Sajogyo (1982) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

dalam memodernisaikan petani di daerah pedesaan Jawa, untuk mencukupi kebutuhan 

beras sebagai makanan pokok, telah menetapkan kebijakan nasional untuk mendorong 

usaha peningkatan hasil padi. Pertama; melalui program” pusat padi” (1959-1962). Suatu 

otoritas khususn di bidang pertanian, yang diciptakan untuk menerapkan suatu program 

yang terintegrasi untuk memberikan suatu alat-alat teknologi pertanian kepada petani 

padi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan kredit dan jasa perluasan intensif, 

berupa pupuk, peningkatan benih lokal, pestisida, yang dibayar kembali oleh para petani 

secara kredit setelah panen. Kedua program intensifikasi tanaman padi (1964-1967) yang 

mencakup “bimbingan massal, atau pendidikan, tentang petani” yang didasari pada suatu 



155

proyek kecil yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor di tiga 

desa di Jawa Barat dalam satu musim (1963/1964).

Ketiga kemudian menyusul pada tahun 1965-67 perjuangan politis, yang ditandai 

dengan usaha perebutan kekuasaan yang gagal pada tahun 1965, yang telah mendorong 

lahirnya Pemerintah Orde Baru dengan presiden baru. Program yang baru datang dengan 

beberapa unsur-unsur dari pengaruh hubungan asing yang baru. Dalam pengembangan 

tahun pertama yang direncanakan (1968/69-1973/74), tersedianya beras yang cukup 

merupakan prioritas utama dengan melakukan infrastruktur pekerjaan irigasi, yang 

kebanyakan berada di Pulau Jawa. keempat melalui program beras dimulai pada musim 

hujan tahun 1970/1971, suatu program pemerataan yang kemudian diberi nama Bimas 

Peningkatan Nasional. Suatu proyek percobaan yang dilakukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana cara memperhebat seperti itu jasa 

kredit pada tingkat desa telah memberikan masukan yang berharga kepada perencana 

ekonomi tingkat nasional. Program ini kemudian juga diterapkan di luar Jawa.

Dalam pembangunan pertanian, masalah penting tentang usahatani adalah 

merombak usaha tani dalam arti luas dan pengaturannya agar dapat menggunakan 

metode usahatani secara baik, benar, dan efisien. Bentuk usahatani yang sesuai bagi 

pertanian primitif bukanlah bentuk produktif jika metode modern dipergunakan. Sehingga 

harus dilakukan tindakan yang lebih efisien antara lain:

1. Pemetaan dan registrasi hak kepemilikan tanah

2. Pemagaran tanah untuk mencegah pengambilan sewenang-wenang

3. Konsolidasi yang terpencar-pencar

4. Redistribusi tanah untuk mendapatkan satuan manajemen yang efisien

5. Mengubah syarat-syarat penyakapan.

Kebutuhan utama dalam beruaha tani adalah adanya bahan usahatani yang jelas 

dan registrsi hak atas tanah meningkatkan produktivitas pertanian meliputi investasi 

(penanaman modal) dalam tanah. Para pemilik tanah dalam melakukan penanaman 

modal tidak dapat diharapkan, kecuali jika mereka yakin akan hak mereka dalam memiliki 

tanah atau akan dibayar kembali atas usaha dan pengeluaran yang telah mereka lakukan 

untuk memperbaikinya. Setiap perubahan dalam sistem penguasaan tanah, memerlukan 

pengetahuan tentang siapa yang mempunyai hak pada saat itu.

Pembangunan pertanian tidak dapat begitu saja lepas dari pembangunan 

pedesaan. Sebagaimana menurut pandangan umum, bahwa pedesaan hampir selalu 

identikkan dengan pertanian dan sebaliknya, pertanian identik dengan pedesaan. Karena 

sebagian besar petani di Indonesia hidup di pedesaan, dan sebagian besar penduduk 

desa sebagaian besar bergerak pada bidang matapencaharian petani. Oleh karena itu, 
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dalam konteks pembangunan pertanian penting diketahui beberapa aspek sosial terkait 

dengan masyarakat petani khususnya dipedesaan sebagai pusat pengembangan 

pertanian.

Raharjo (2004) dalam bukunya mengutip pendapat Paul H.Landis yang 

menyatakan dalam garis besar ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat pedesaan 

antara lain; (1) adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alamnya, sehingga pola 

kebudayaan masyarakat desa terikat dan mengikuti karakteristik khas lingkungan 

alamnya. Misalkan pertanian yang sangat tergantung pada jenis tanah, keadaan iklim dan 

sebagaianya akan menentukan karakteristik suatu desa menurut jenis komoditas yang 

dihasilkan. (2) rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya. (3) mengembangkan filsafat 

hidup yang organis. Refleksi dari hal tersebut ini tebalnya rasa kekeluargaan dan 

kolektivitas. (4) pola kebiasaan hidup yang lamban, akibat pengaruh irama alam yang 

ajeg dan lamban. (5) kepercayaan terhadap sifat irasional yang masih melekat. (6) hidup 

sangat bersahaja. (7) rendahnya kesadaran masyarakatnya akan waktu. (8) cenderung 

bersifat praktis, tidak begitu mengindahkan estetika dan ornamen-ornamen, tidak 

berbasa-basi, sehingga menumbuhkan sifat jujur, terus terang dan bersahabat. (9) 

memiliki standar moral yang kaku.

Ciri-ciri masyarakat desa di atas secara langsung atau tidak langsung dan disadari 

atau tidak, telah menciptakan karakter petani pedesaan yang cenderung subsisten dan 

stagnan. Ketergantungan pada alam, rendahnya inovasi, sifat praktis, kebiasaan hidup 

yang lamban, kepercayaan pada sifat-sifat yang irasional dan kebersahajaan hidup yang 

selalu “menerima” itulah yang melahirkan pola pertanian tradisional yang subsisten. 

Pertanian subsisten merupakan usaha pertanian yang hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pelaku usahanya saja dan keluarganya, serta tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan. Dalam hal ini, masyarakat desa cenderung menerima atau merasa 

cukup dengan apa yang bisamereka peroleh dari alam, tanpa merasa perlu menambah 

upaya untuk meningkatkan penghasilan. Ciri lainnya, yakni tingginya rasa kekeluargaan, 

gotong-royongdan persahabatan menguatkan ikatan di antara petani pedesaan untuk 

saling membantu dalam usaha tani. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Mubyarto dan Santosa (1993) 

bahwa pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk 

menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian/agrikultur adalah 

sebuah cara hidup (way of life atau livehood) bagi sebagian besar petani di Indonesia. 

Petani di Indonesia pada umumnya lebih mengedepankan orientasi sosial-

kemasyarakatan, yang diwujudkan dengan tradisigotong royong dalam kegiatan mereka. 

Jadi bertani bukan saja aktivitas ekonomi, melainkan sudah menjadi budaya hidup yang 



157

sarat dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat lokal. Ciri petani pedesaan yang 

subsisten dan tradisional ini kerap dituding sebagai penyebab terhambatnya proses 

modernisasi pertanian karena dengan ciri hidup yang bersahaja dan bermotto yang 

didapat hari ini untuk hiduphari ini, maka tidak mudah bagi petani untuk mengadopsi 

teknologi di bidang pertanian yang bisa dibilang menghilangkan kesahajaan mereka.

Perkembangan ekonomi terutama berarti, pemisahan kegiatan-kegiatan ekonomi 

dari lingkungan tradisional ini. Dalam sektor pertanian, perkenalan dengan barang-barang 

yang bernilai uang berarti bahwa, sebagai suatu contoh perubahan dasar dari sistem 

pertanian sederhana, barang-barang hasil produksi suatu keluarga dipakai oleh keluarga-

keluarga lain yang tidak menghasilkannya. Kerja upah dalam sektor pertanian, di mana 

orang-peroranganlah yang disewa dan bukan keluarga-keluarga, sering merusak unit-unit 

produksi keluarga. Dalam sektor industri, kerajinan tangan serta industri rumah, seperti 

halnya dengan pertanian untuk perdagangan, berarti bahwa masing-masing keluarga 

tidak lagi memproduksi untuk mereka sendiri tetapi untuk keluarga-keluarga lainnya entah 

di mana dalam pasaran. Apabila manufaktur dan pabrik-pabrik muncul, maka seorang 

pekerja tidak saja dipisahkan dari pengendalian modalnya tetapi juga dari anggota-

anggota keluarganya yang lain, karena ia ditempatkan bersama-sama dengan pekerja-

pekerja lainnya yang diperoleh dalam pasaran tenaga kerja. Dengan cara demikianlah 

modernisasi memisahkan kegiatan-kegiatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan 

kekeluargaan dan komunitas.

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini, dalam masyarakat petani, 

hubungan antara seorang petani dalam kehidupan ekonomi sangat berubah. Ia sekarang 

menerima uang tunai sebagai imbalan kerjanya dan memakainya untuk memperoleh 

barang-barang dan jasa-jasa di pasaran. Penghasilan dan kesejahteraannya makin lama 

makin bergantung pada hasil taninya dan makin berkurang pada hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tradisional yang bersumber pada sanak keluarganya dan tetangganya. Hal ini 

berarti bahwa petani dalam pasaran yang sedang mengalami proses modernisasi 

berhadapan dengan persoalan-persoalan penyesuaian diri.

Pertama, ia menyadari bahwa ia dihadapkan pada suatu cara membuat 

perhitungan yang baru. Dalam hal membagi waktu-waktu kerjanya ia tidak lagi dapat 

bekerja menurut waktu-waktu yang dikehendakinya sendiri; ia harus menyesuaikan diri 

dengan tanggapan-tanggapan tertentu mengenai hari kerja dan jam kerja, dan sewaktu 

bekerja ia harus menyesuaikan diri dengan gerak-gerik mesin atau benda-benda modern 

lainnya yang ia gunakan, bukan dengan gerak-gerik pikiran dan badannya sendiri. Dalam 

hal menggunakan kekayaannya, ia harus berpikir dalam rangka sejumlah uang mingguan; 

sepintas lalu perubahan ini tidak nampak sebagai suatu penyesuaian tetapi apabila kita 
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bandingkan tingkat perhitungan yang diperlukan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari 

dalam lingkungan tradisional, di mana pembayaran dengan uang hampir-hampir tidak 

terdapat, maka dapatlah kita hargai perubahan-perubahan berarti dalam kehidupan 

petani tersebut.

Kedua, ia menyadari bahwa pengertian mengenai jaminan hidup ekonominya 

telah sangat berubah. Dalam suatu sistem pertanian dan kerajinan rumah yang 

tradisional, seorang pekerja mungkin hanya kekurangan pekerjaan dan bukannya jadi 

penganggur samasekali karena turun naiknya pasaran. Dalam keadaan seperti ini ia lebih 

sedikit bekerja dan mencari keluarganya atau sukunya atau tetangganya untuk 

mendapatkan bantuan. Sebaliknya dalam keadaan sistem pertanian yang sudah bersifat 

komersial, seorang pekerja (buruh tani) punya kemungkinan tidak memiliki pekerjaan 

sama sekali apabila musim tanam atau musim menuai sudah selesai. Dalam keadaan 

yang baru ini, petani akan sangat terpengaruh oleh turun-naiknya kesejahteraan dan 

ketenteraman ekonomi, sekalipun penghasilan rata-ratanya bisa saja lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan penghasilannya dalam lingkungan tradisional.

Ketiga, dalam hal konsumsi, seorang petani dalam kehidupan yang sedang 

menjadi modern dihadapkan pada patokan-patokan yang selalu berubah. Pasar di kota 

menyediakan pelbagai barang baru dalam jumlah yang sangat besar: televisi, kulkas, 

sepeda, sepeda motor, mobil, radio, VCD, komputer, dan lain-lain. Oleh karena para 

petani tersebut sebenarnya masih hidup dalam lingkungan budaya agraris yang 

kemudian dihadapkan pada bentuk-bentuk kesenangan yang baru, maka ia mungkin 

akan menjadi bingung dan kacau. Sudah barang tentu timbul banyak kesempatan bagi 

para pedagang untuk menjual barang-barang yang tidak baik dan untuk menipu pembeli 

yang belum berpengalaman.

C. Pengaruh Modernisasi Terhadap Kehidupan Petani Di Pedesaan
Salah satu akibat dipisahkannya kegiatan-kegiatan ekonomi dari lingkungan 

keluarga dan komunitas adalah bahwa suatu keluarga kehilangan beberapa fungsi dan 

memperoleh suatu peranan yang khusus. Oleh karena keluarga tidak lagi merupakan 

suatu unit produksi, maka satu atau lebih dari anggotanya meninggalkannya untuk 

mencapai pekerjaan dalam pasaran tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan keluarga makin lebih 

terpusat pada kesenangan-kesenangan emosional dan sosialisasi.

Implikasi sosial dari perubahan struktur tersebut sangat besar. Implikasi yang 

sangat fundamental, terutama dipaksakan oleh tuntutan-tuntutan mobilitas keluarga, 

adalah terjadinya proses individuasi dan isolasi keluarga batih (nuclear family). Bila 

keluarga harus mondar-mandir dalam pasaran tenaga kerja, maka tidaklah mungkin untuk 
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membawa seluruh anggota keluarga, malah tidak mungkin untuk mempertahankan 

hubungan-hubungan yang erat dan yang bercabang-cabang itu dengan para sepupu. 

Hubungan dengan anggota-anggota keluarga yang seketurunan mulai menjauh dan 

renggang, hanya beberapa generasi yang menetap dalam satu rumah tangga yang sama, 

pasangan-pasangan yang baru menikah membentuk rumah tangga sendiri dan 

meninggalkan para orang tua. Suatu persoalan sosial yang timbul akibat perubahan 

dalam keluarga ini adalah tempat dari orang-orang yang telah tua. Oleh karena tidak lagi 

ditampung oleh unit kekerabatan yang melindungi mereka, maka orang-orang yang 

sangat tua ini jatuh ke dalam pengawasan komunitas atau negara sebagai titipan yang 

jumlahnya makin lama makin besar.

Perubahan-perubahan sosial-budaya akibat modernisasi, juga ditunjang oleh 

Revolusi Pendidikan, Revolusi Kesehatan, dan Revolusi Transportasi. Semua itu menurut 

Sajogyo (1982) merupakan keberhasilan-keberhasilan yang mencirikan modernisasi di 

daerah pedesaan. Akan tetapi, perubahan tersebut belum tentu dapat diartikan sebagai 

pembangunan, karena pada hakekatnya desa belum mempunyai kelembagaan dan 

organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri.

Revolusi Pendidikan yang terjadi pada masyarakat desa menyebabkan pendidikan 

masyarakat desa menjadi semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya 

sarana pendidikan yang tersedia di daerah pedesaan. Saat ini, jika ada masyarakat desa 

yang kuliah di perguruan tinggi dan menjadi sarjana adalah hal yang biasa. Meningkatnya 

taraf pendidikan masyarakat tentunya juga ditunjang oleh meningkatnya pendapatan 

masyarakat dari hasil pertanian, karena pendidikan butuh biaya. Dampak dari Revolusi 

Pendidikan ini ialah semakin berkurangnya minat generasi muda untuk menjalani 

pekerjaan sebagai petani, terutama mereka yang berpendidikan tinggi. Orang tua yang 

menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, pada umumnya juga berharap agar 

anaknya kelak tidak lagi menjadi petani seperti dirinya, karena pekerjaan sebagai petani 

adalah pekerjaan yang berat dan melelahkan, sementara hasil yang diperoleh kadang-

kadang tidak seimbang dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

Tabel 15. Perkembangan Petani Tradisional dan Moderen

Petani Tradisional
1. Proses bertani menggunakan alat-alat sederhana
2. Proses pengolahan hasil panen secara sederhana
3. Sebagian besar hasil hasil panen disimpan untuk kebutuhan setahun
4. Menggunakan sistem julo-julo
5. Mobilitas rendah
6. Tingkat pendidikan rendah
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7. Menggantungkan hidup semata-mata pada sektor pertanian
8. Tingkat konsumerisme relatif rendah, dan cenderung statis

Petani Moderen
1. Proses bertani menggunakan peralatan modern
2. Proses pengolahan hasil panen lebih modern
3. Sebagian besar hasil panen dijual untuk biaya hidup sehari-hari
4. Menggunakan sistem upah
5. Mobilitas lebih tinggi
6. Punya alternatif pekerjaan lain selain bertani
7. Tingkat konsumerisme lebih tinggi
8. Cenderung dinamis

Sumber: Modifikasi dari Sajogyo (1982)

Perkembangan pertanian di Indonesia ke arah pertanian komersial yang sejak 

akhir tahun 1960-an, menurut beberapa pengamat, seperti Gordon (1978), Robison 

(1981), dan Mortimer (1984), sebagaimana dikutip oleh Frans Hsken (1998), merupakan 

terobosan terhadap hubungan kapitalis dalam ekonomi pertanian padi. Kenyataan di 

sebagian besar desa di Indonesia, sekelompok kecil penduduk menguasai sebagian 

besar tanah-tanah pertanian di desa itu menunjukkan terjadinya suatu konsolidasi dalam 

penguasaan tanah.

 
Gambar 53. Petani tradisional Gambar 54. Petani moderen 

Perkembangan ke arah semakin terkonsentrasinya alat produksi terpenting di 

tangan sekelompok kecil tuan tanah tidak sampai menyebabkan terbentuknya suatu 

lapisan proletariat tunakisma yang seragam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

tergantung seluruhnya dari upah kerja. Rasionalisasi pada panen padi yang terutama 

disebabkan oleh penggunaan arit dan dipakainya mesin perontok padi telah 

mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah perempuan pekerja panen. Pengurangan 
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jumlah tenaga kerja upahan seperti ini adalah berlawanan dengan kecenderungan ke 

arah proletarisasi yang sering dikaitkan orang dengan penetrasi kapitalisme dalam 

pertanian.

Berkurangnya kebutuhan terhadap tenaga kerja di bidang pertanian, 

menyebabkan banyak buruh tani yang tidak mendapat pekerjaan setiap hari. Sementara 

itu, munculnya pusat-pusat industri di kota-kota besar, membutuhkan tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup besar. Buruh tani yang tenaganya tidak lagi banyak dibutuhkan, 

termasuk juga petani-petani yang memiliki lahan sedikit, mulai meninggalkan lahan-lahan 

pertanian mereka. Terjadinya revolusi hijau yang mengharuskan lahan pertanian untuk 

berproduksi secara terus-menerus telah menyebabkan turunnya kesuburan tanah. Untuk 

mengatasinya kemudian dibutuhkan pupuk buatan, alat-alat pertanian modern, dan bibit 

unggul. Petani yang tidak punya modal cukup, tidak bisa mengikuti sistem ini. Akibatnya, 

mereka kemudian menjual tanahnya yang hanya sedikit itu, dan selanjutnya menjadi 

pekerja di lahan orang lain, atau menjadi buruh. Sebagian lainnya kemudian pergi ke kota 

untuk mencari pekerjaan.

Seiring dengan semakin tingginya mobilitas penduduk dari desa ke kota dan 

semakin tingginya pendidikan yang diperoleh, banyak anak-anak petani saat ini yang 

kemudian tidak lagi melanjutkan usaha orangtuanya. Mereka lebih tertarik untuk bekerja 

di kantor menjadi pegawai, atau berusaha di bidang perdagangan yang dianggap lebih 

menguntungkan dan tidak terlalu menguras tenaga. Pekerjaan sebagai pegawai negeri, 

pedagang, atau bergerak di bidang jasa mereka anggap memiliki prestise yang lebih baik 

daripada menjadi petani.

D. Pengaruh Modernisasi Pertanian Bagi Kesejahteraan Masyarakat Tani Tingkatan 
Menengah Bawah

            Modernisasi pertanian merupakan suatu upaya dalam menghadapi tantangan 

jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahan pertanian. Pada awalnya 

pertanian hanya mengandalkan keadaan alam saja tanpa melakukan suatu inovasi untuk 

meningkatkan produktivitas. Namun sejalan dengan menurunya kemampuan lahan 

pertanian dalam memenuhi kebutuhan dan kecilnya kepemilikan lahan pertanian masing-

masing keluarga petani, 0,5 hektar per kepala keluarga petani untuk kasus di Jawa, 

sementara jumlah penduduk yang semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan 

akan pangan pun meningkat di samping terjadinya penyempitan lahan pertanian dengan 

adanya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, manusia mulai berfikir dengan pendekatan dan 

formula yang tepat guna peningkatan produktivitas pertanian.
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            Pemerintah dalam hal ini pihak yang mempunyai otoritas untuk mengmbil suatu 

kebijakan tanpa adanya analisis dampak yang akan terjadi dalam melakukan suatu 

perubahan system pertanian yang mengarah pada modernisasi pertanian.Kenyataan di 

lapangan penggunaan teknologi dan bibit unggul dapat memberikan dampak positif bagi 

sebagian petani yang dapat menjangkau teknologi dan bibit unggul tersebut. Namun di 

sisi lain dengan adanya teknologi dan bibit unggul tersebut memberikan pengaruh negatif 

terhadap kehidupan petani terutama pelaku buruh tani yang mata pencahariannya 

bergantung pada pihak lain yang membutuhkan jasanya.Tetapi dengan adanya teknologi 

tersebut mata pencaharian buruh tani dapat terancam. Misalnya dalam pengelolaan 

tanah 1 hektar jika dengan buruh tani membutuhkan sekitar 14 orang dengan waktu 

beberapa hari tetapi adanya traktor cukup dengan satu orang dan hanya membutuhkan 

waku kurang dari satu hari.Sehingga penerapan teknologi bidang pertanian ini di satu sisi 

menguntungkan petani di sisi lain dapat mengurangi lapang kerja yang tersedia dan 

akhirnya menimbuilkan kesenjangan sosial yang sangat jauh antara yang kaya dan 

miskin.

            Solusinya penerapan pertanian yang berabasis teknologi yang mengarah pada 

modernisasi pertanian perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengelolaan lahan 

hingga menghasilkan suatu produk yang siap dipasarkan. Dengan demikian, buruh tani 

yang perananya digantikan dengan adanya teknologi traktor dan lainnya dapat dialihkan 

pada tahap pengelolaan pasca panen atau bagian pemasaran sehingga dengan 

penerapan modernisasi pertanian ini tidak lagi mengurangi lapangan kerja namun dapat 

menciptakan lapangan kerja baru yang juga membantu para petani dalam menyalurkan 

hasil buminya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem produksi yang menghasilkan 

produk pertanian dan hasil sampingan produk pertanian yang berkualitas dengan 

memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh tani sekitarnya. Namun jangan 

melupakan daya dukung dan daya lenting lahan atau lingkungan.

Konsep pertanian yang berkelanjutan saat ini harus terus dikembangkan, 

diperkaya dan dipertajam dengan kajian pemikiran, model, metode, dan teori-teori dari 

berbagai disiplin ilmu sehingga menjadi kajian ilmu terapan yang diabadikan bagi 

kemaslahatan umat manusia untuk generasi sekarang dam mendatang. Pertanian 

berkelanjutan dengan pendekatan sistem dan bersifat holistik mempertautkan berbagai 

aspek disiplin ilmu lain yang sudah mapan, antara lain agronomi, ekologi, ekonomi, sosial, 

dan budaya.
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Gambar 55. Modernisasi pengolalan lahan pertanian 

Sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang 

ada. Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang 

mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam. Misalnya, perburuan ular sawah untuk 

diambil kulitnya akan mengakibatkan terganggunyakeseimbangan dan ketegangan 

ekologis berupa timbulnya ledakan populasi tikus sawah, sehingga berubah menjadi 

hama yang sangat merugikan. Demikian juga penggunaan obat-obat kimia (pestisida, 

insektisida, fungisida, rodentisida, dan sebagainya) pada sistem ekologi persawahan 

akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan karena terbunuhnya 

organisme non-hama yang sebenarnya bermanfaat. Misalnya saat ini sangat sulit 

mendapatkan belut, katak hijau, capung, bibis, belalang, dan serangga lain yang hidup 

liar di sawah. Padahal hewan-hewan tersebut memiliki keterkaitan manfaat, baik sebagai 

tambahan sumber pangan potensial maupun sebagai penentu keseimbangan hidup 

komunitas persawahan.

Sistem budidaya pertanian, menurut Salikin (2003) harus mengacu pada 

pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan 

jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun di luar 

sistem ekologi. Motif-motif ekonomi saja tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk 

mengeksploitasi sumberdaya pertanian secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dalam 

jangka pendek memang mampu mendongkrak produktivitas pertanian sehingga secara 

ekonomis sangat menguntungkan. Akan tetapi, dalam jangka pangjang dampak 

ekonomis dan ekologis yang ditimbulkan sangat merugikan, terutama bagi generasi yang 

akan datang. Proses pemiskinan hara tanah, tingkat erosi yang relatif tinggi, dan 

pendangkalan sungai serta waduk menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sistem 

usaha pertanian di masa depan.
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Sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yuang 

dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang petani 

akan mengusahakan peternakan kambing di pekarangan milik sendiri. Secara ekonomis 

dan ekologis mungkin menjanjikan keuntungan yang layak, namun ditinjau dari aspek 

sosial dapat memberikan dampak yang kurang baik. Misalnya, pencemaran udara karena 

bau kotoran atau pencemaran lingkungan karena penggunaan obat-obatan pembersih 

kandang.

Norma-norm sosial dan budaya harus lebih diperhatikan, apalagi dalam sistem 

pertanian di Indonesia biasanya jarak antara perumahan penduduk dengan areal 

pertanian sangat berdekatan. Didukung dengan tingginya nilai sosial-budaya dan agama, 

maka aspek ini menjadi sangat sensitif dan harus menjadi pertimbangan utama sebelum 

merencanakan suatu usaha pertanian dalam arti luas. Masing-masing daerah memiliki 

kekayaan pengetahuan lokal spesifik (local genius) dan tatanan adat di bidang pertanian 

yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat.

Sistem pertanian berkelanjutan merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada 

nilai-nilai moral. Dasar dari pertimbangan moral tersebut adalah kesadaran yang 

mendalam bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi ini, sehingga setiap 

orang yang terlibat dalam kegiatan pertanian harus memahami, menyadari, dan 

melaksanakan tanggungjawab kekhalifahannya tersebut. Dengan demikian, sekalipun 

menjalani kehidupan hanya sebagai petani, namun jika memiliki komitmen moral yang 

tinggi terhadap sesama dan lingkungan, niscaya sama bermartabatnya seperti profesi 

lain.

E. Pengaruh Moderinisasi Terhadap Ketersedian Lapangan Pekerjaan Bagi Buruh 
Tani

Tentunya dengan penerapan modernisasi pertanian secara otomatis tanpa 

adanya penanganan yang seius akan menimbulkan masalah baru yaitu berkurngnya 

lapangan pekerjaan karena peranan pekerja tergantikan oleh peralatan dan cara yang 

berbasis teknologi sehingga dalam pengelolaan lahan dapat mengurangi jumlah pekerja. 

Hal ini tentunya menguntungkan bagi pelaku tani dalam skala besar, tetapi tidak untuk 

petani kecil yang tidak dapat menjangkau dalam pembiayaan peralatan pertanian yang 

berbasis teknologi tersebut.

Dengan demikian penerapan suatu teknologi dalam upaya efisiensi dan 

intensifikasi pertanian guna mendapatkan kualitas produk yang dihasilkan baik juga harus 

dikaji ulang mengenai dampak social yang ditimbulkan.Jangan sampai penggunaan suatu 

teknologi akan mematikan mata pencaharian petani kecil yang mengakibatkan 
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kesenjangan social sehingga rentan terhadap konflik social. Oleh karena itu, dalam 

penerapan modernisasi pertanian harus dikaji juga mau kemana para buruh tani yang 

peranannya tergantikan oleh suatu teknologi tepat guna, sepertihalnya solusi 

permaslahan sebelumnya, maka dalam penerapan modernisasi pertanian perlu adanya 

perluasan cakupan produksi yang tadinya hanya menghasilkan bahan mentah saja, 

dengan adanya penerapan modernisasi pertanian  proses produksi ditingkatkan menjadi 

produk yang siap dipasarkan, sehingga dalam proses tersebut terdapat perluasan 

lapangan pekerjaan yang nantinya akan diisi oleh para buruh tani yang kehilangan 

pekerjaan akibat adanya penerapan teknologi.

Dengan kata lain para pengambil kebijakan harus juga memperhatikan para buruh 

tani yang pekerjaannya digantikan oleh suatu teknologi dengan memberikan pekerjaan 

pengganti yang dihasilkan dari perluasan produksi pertanian.Sehingga terciptanya 

hubungan yang sinergis antara pemerintah selaku pengambil kebijiakan, petani dan para 

buruh tani dalam upaya menghasilkan produk dan jasa yang mempunyai daya saing di 

era perdagangan pasar bebas ini.

F. Hubungan Antar Petani Sebagai Pengaruh Adanya Modernisasi Pertanian
Sebagaimana hasil penelitian Scott yang menyebutkan bahwa hubugan antar 

petani dan petani lain dapat renggang akibat suatu penerapan alat mesin 

pertanaian.Hasil penelitian tersebut di Malaysia hubungan tuan tani dan buruh tani 

terputus akibat adanya mesin perontok padi yang menggantikan peranan buruh tani 

tersebut. Hal tersebut mungkin juga terjadi atau bahkan sudah terjadi di Indonesia. Selain 

itu, antara petani kelas atas yang mampu membeli atau menyewa peralatan pertanian 

tingkat kesejahteraannya akan jauh berbeda dengan petani yang hanya mengandalkan 

cara tradisional. 

Selain dampak negatif modernisasi pertanian juga dapat memberikan pengaruh 

positif bagi para pelaku tani. Salah satunya dapat mempererat hubungan petani yang 

terhimpun dalam suatu wadah kelompok tani dikarenakan ketidak mampuan petani secar 

individu dalam menyediakan peralatan peratnian sehingga memaksa mereka untuk 

melakukan swadaya atau bergotong royong dalam menyediakan peralatan yang 

dibutuhkan. Sehingga tercipta harmonisasi antar petani. Dengan demikian suatu 

penerapan modernisasi dapat memberikan dampak negative atau positif tergantung 

bagaimana penanganan atau inisiatif pemerintah yang bekerjasama dengan para petani 

dalam menghadapi setiap permaslahan pertanian khususnya dalam penerapan pertanian 

berbasis teknologi.
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