
i

PEMBERDAYAANPETANIJAGUNGOLEHPEMERINTAHDESADI
TENGAHPANDEMICOVID-19DIDESAMADAPRAMAKECAMATAN

WOJAKABUPATEN DOMPU
TAHUN2020

“EmpowermentOfCornFarmersByTheVillageGovernsmentInThe
MidstOfTheCovid-19PaddemicInTheVillageOfMadaprama,

SubdistrictOfWoja,Dompu
Ditrictin2020”

SKRIPSI

DiajukanSebagaiSalahSatuSyaratUntukmeraihGelarSarjana(S1)
Program StudiAdministrasibisnis

Oleh

Satriani
Nim :217120131

PROGRAM STUDIADMINISTRASIBISNIS

FAKULTASILMUSOSIALDANILMUPOLITIK

UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMATARAM

TAHUN2021





ii



iii



iv



v



vi

RIWAYATHIDUP

Satriani,LahirdiDompupadatanggal17November1998,

AnakdaripasanganBapakHaidindanIbuSuharti(Alm).

SayamerupakananakKetigadariempatbersaudara.

Tahun2005masukkeSekolahDasar(SD)Negeri40wojadanluluspada

tahun2011.PadatahunyangsamamelanjutkankeSekolahMenengah

Pertama(SMP) MtsAl-MustamminMadaparmadanluluspadatahun

2014.DitahunyangsamamelanjutkankeSekolahMenengahAtas(SMA)

Negeri2wojadanluluspadatahun2017.Padatahunyangsamajuga

melanjutkankeperguruantinggiUniversitasMuhammadiyahMataram,di

Falkutas Ilmu SosialDan Ilmu Politik Jurusan AdministrasiBisnis

KonsentrasiEnterpreneurmemulaijalurmandiritertulis



vii

MOTTO

Angkatlahkesedihanmenjadikekuatanmu,Tunjukanpadaduniabahwa

kamukuat,Bahwakamubukanlahmanusiayanglemah

CintapadaAllahsamaseperticahayaterang.Tanpanya,Kitabagaikan

terombang-ambingbagaidilautanyanggelap.

Hiduplahuntukorangbanyak.

Didalam kesulitanpastiadakemudahan,tetapingatlahkepadaAllah

SWT.



viii

PERSEMBAHAN

PujisyukurkehadiratAllahSWTyangtelahmelimpahkannikmatnya

kepadakitasemua,Skripsiinisayapersembahkansebagaiwujuducapan

terimakasihdandoasayakepadaorang-orangyangsayacintai,yaitu:

1.Untukkeduaorangtuasaya,BapaktercintaHaidindanAlmarhum

IbutercintaSuhartin,terimakasihbanyakataskasihsayangdan

doanya yang berlimpah yang telah engkau berikan terhadap

anakmuselamaini,semogaAllahselalumelimpahkanrahmatyang

baikbuatkalianberdua,Aamiin

2.Untukabangkuyangpertamadanistrinyayangsayacintai,Abang

AbdulMaji,S.Pd dan Leny,S.Pd,Terima kasih banayak atas

dukungandandoanyaselamaini,semogaAllahSwtmembelas

atassemuakebaikanyangtelahkalianberikankepadaku,Aamiin.

3.Untuk abnagku yang nomordua Amirullah dan adik bungsuku

Ruslan,terimakasihbanyakatasdukungandandoanyaselamaini,

semoga Allah Swtmembelasatassemua kebaikan yang telah

kalianberikankepadaku,Aamiin.

4.Untukorang-orangyangsayacintai,kerabatdekatmaupunkerabat

jauhyangselalumendukung,memotivasi,danmendoakansaya,

terima kasih banyak atas dukungan dan doanya selama ini,

semoga Allah Swtmembelasatassemua kebaikan yang telah

kalianberikankepadaku,Aamiin.



ix

KATAPENGANTAR

PujisyukurkitapanjatkanataskehadiranAllahSwt,TuhanYang

Maha Esa yang telah memberikan Rahmatdan Ridho-Nya,sehingga

skiripsiyangberjudul ”PemberdayaanPetaniJagungOlehPemerintah

DesaDiTengahCovid-19DiDesaMadapramaKecemataWojaKabupaten

DompuTahun2020”dapatterselesaikan.

Penulismenyadaribahwaselesainyaskripsiiniatasbantuandari

berbagaipihak,olehkarenaitupenulismengucapkanterimakasihyang

mendalam kepada:

1.Bapak Dr.H.Arsyad AbdulGani, M.Pdsebagai Rektor Universitas

MuahammadiyahMataram.

2.BapakDr.H.MuhammadAli,M.Si.sebagaiDekanFalkultasIlmuSosial

danPolitikUniversitasMuahammadiyahMataram.

3.BapakLaluHendraManizah,S.Sos.DanBaiqReinalda,SE,MKsebagai

KetuaProdidanSekretarisJurusanIlmuAdministrasiBisnis

4.BapakDedyIswanto,ST.,MM,sebagaiPembimbingUtama

5.BapakAyatullahHadi,S.IP.,M.IP,sebagaipembimbingpendambing

6.KeduaOrangtuasayaBapakHaidindanIbuSuharti(Almarhuma)yang

senantiasamemberikandoa,dukunganbaikmoralmaupunmaterial



x

dalam penulisantugasakhirskripsiini.

7.Untukabangkuyangpertamadanistrinyayangsayacintai,Abang

Abdulmajid,S.PddanLeny,S.Pd,Terimakasihbanayakatasdukungan

dan doanyaselamaini,semogaAllah Swtmembelasatassemua

kebaikanyangtelahkalianberikankepadaku,Aamiin.

8.UntukabnagkuyangnomorduaAmirullahdanadikbungsukuRuslan

,dan kakek Hj.Hama Be,o terima kasih atas kasih sayang dan

dukungandandoanyaselamaini,semogaAllahSwtmembelasatas

semuakebaikanyangtelahkalianberikankepadaku,Aamiin.

9.Untukorang-orangyangsayacintai,kerabatdekatmaupunkerabat

jauhyangselalumendukung,memotivasi,danmendoakansaya,terima

kasihbanyakatasdukungandandoanyaselamaini,semogaAllahSwt

membalasatassemuakebaikanyangtelahkalianberikankepadaku,

Aamiin.

10.Seluruhteman-temanseperjuanganFakultasImuSosialdanPolitik

Penulismenyadaribahwaselesainyaskiripsiiniatasbantuandari

berbagai pihak, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan,olehkarenaitu,sarandankritikkonstruktifsangatpenulis

harapkan.

Mataram,Januari2020



xi

Penulis



xii



xiii



xiv

DAFTARISI

COVER
PERSETUJUANDOSENPEMBIMBING i

PENGESAHANDOSENPENGUJI ii

PERNYATAANKEASLIANKARYAILMIAH iii

PLAGIARISME iv

PUBLIKASIKARYAILMIAH v

MOTTOHIDUP vi

PERSEMBAHAN vii

KATAPENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTARISI xii

DAFTARTABEL xiv

DAFTARLAMPIRAN xv

BABIPENDAHULUAN

1.1. Lat

arBelakang 1

1.2. Ru

musanMasalah 7

1.3. Tuj

uanPenelitian 8

1.4. Ma



xv

nfaatPenelitian 8

1.SecaraTeoritis 8

2.ManfaatAkademis 8

3.Manfaatpraktis 8

BABIITINJAUANPUSTAKA

2.1.PenelitianTerdahulu 9

2.2.LandasanTeori 13

2.2.1. De

finisiPemberdayaan 13

2.2.2. Tuj

uanpemberdayaan 14

2.2.3. Ter

oriPeran 16

a.Bentuk-BentukPeran 24

b.Jenis-JenisPeran 25

2.2.4. Pe

merintahDesa 26

1.PengertianPemerintahDesa 26

2.TugasdanFungsiPemerintahanDesa 29

3.Hak/KewajibanDesadanMasyarakatDesa 30

2.2.5. Ker

angkaPikirPenelitian 33

2.2.6.



xvi

DefinisiKonseptual 33

2.2.7. De

finisiOperasional 34

BABIIIMETODEPENELITIAN

3.1. Je

nisPenilitain 35

3.2. Te

mpatdanwaktuPenelitian 36

3.3. Su

mberData 36

3.3.1. Su

mberDataPrimer 36

3.3.2. Su

mberDataSkunder 37

3.4. Me

todePengumpulanData 38

3.4.1.Wawancara 38

3.4.2.Dokumentasi 39

3.5. Me

todeAnalisisData 41

BAB IVHASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1.GambaranUmum LokasiPenelitian 42

4.1.1.KondisiGeografisDesaMadaprama 42



xvii

4.1.2.KondisiDemografiDesaMadaprama 44

4.2.Pemberdayaan PetaniJagung oleh Pemerintah Desa diTengah

Pandemi Covid-19di

DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun2020 48

4.2.1.BetterBisnis 48

4.2.2.BetterIncome 61

4.2.3.MembukaPelatihanPemasaran 62

4.2.4.PelatihanManajamenKeuangan 64

BABVPENUTUP

5.1.Kesimpulan 66

5.2.Saran 67

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



xviii

DAFTARTABEL

Tabel2.1:Penelitianterdahulu 9

Tabel2.2:DefinisiOperasional 32

Tabel3.1:UnitAnalisaDataPrimer 36

Table3.2:UnitAnalisaDataSkunder 37

Table3.3:NarasumberPenelitian 39

Tabel4.1:LuasLahanMenurutJenisPenggunaanya 43

Tabel4.2:JumlahPendudukBerdasarkanKelamin 44

Tabel 4.3 :Mata pencaharian atau Pekerjaan Masyarakat Desa

Madaprama 44

Tabel4.4:SaranaDesaMadaprama 45

Tabel4.12:DaftarKepalaKeluargaPenerimaBLTTahun2020 52

Tabel4.13:KehadiranPesertaPelatihanPemasaran 63

Tabel4.14:KehadiranPesertaPelatihanKeuangan 65



xix

DAFTARLAMPIRAN

LAMPIRAN1

1.Surat Ijin Penelitian Dari Kampus Universitas Muhammadiyah

Mataram 75

2.SuratKeteranganTelahMelakukanPenelitianDariDesaMadaprama 76

LAMPIRAN2

1.FotoBersamaDenganKepalaDesaDanPemerintahDesapadasaat

melaksanakan Penelitian,Mulaidarimemasukan suratpenelitian

sampaiakhirpenelitian 77

2.FotobersamadenganmasyarakatpetanijagungDesaMadaprama

padasaatmelakukanssssswawancaradansosialisasitentangperan

pemerintahdalam pemberdayaanpetanijagungdiDesaMadaprama 81

3.Foto Profil Desa Madaprama Dan Struktur Organisasi Desa

Madaprama 83



xx

PEMBERDAYAANPETANIJAGUNGOLEHPEMERINTAHDESADI

TENGAHCOVID-19DIDESAMADAPRAMAKECEMATAWOJA

KABUPATENDOMPU

TAHUN2020

Oleh:

SATRIANI
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ABSTRAK

Penelitina inibertujuan untuk mengetahuiadalah untuk mengetahui
PemberdayaanPetaniJagungOlehPemerintahDesaDiTengahPandemi
Covid-19Di DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun
2020.

Jenispenelitianiniadalahpenelitianlapanganatauyangdikenal
denganfieldresearch.Penelitianlapanganadalahsuatupenelitianyang
dilakukandilapanganataudilokasipenelitian,suatutempatyangdipilih
sebagailokasiuntukmenyelidikigejalaobjektifsebagaimanaterjadidi
lokasi tersebut.Objek dalam penelitian ini adalah informasi yang
dibutuhkanpenelitiberadadilapanganyaituinformasidaripemerintah
desadanmasyarakatyangbertanijagungdiDesaMadapramaKecamatan
WojaKabupatenDompu

Berdasarkanhasilpenelitianyangdilakukanolehpenelititentang
“PemberdayaanPetaniJagungOlehPemerintahDesaDiTengahPandemi
Covid-19Di DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun
2020”maka penulis atau penelitimenyimpulkan bahwa:Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh penelitidiDesa Madaprama tentang
pemberdayaanpetanijagungbahwapertanianjagungmerupakansalah
satusumbermatapencaharaianyangmenunjangpeningkatanekonomi
masyarakat.Makadalam variableBetterBisnispenelitimenyimpulkan
bahwasangatbesarharapandanpengaruhpemberdayaanlangsungdari
pemerintah tehadap petani jagung ditengah wabah Covid-19 ini.
PeningkatanekonomijugayangdilakukanpemerintahDesaMadaprama
terhadappetanijagungbukanhanyadilakukanpemeberdayaanberupa
pemeberian bantuan secara langsung,pemerintah Desa Madaprama
melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatana pelatihan secara
langsungyaitupelatihanpemasaran,pelatihanmanagementkeuangan
dan masih banyak pelatihan-pelatihan yang lain sebagaipenunjang
penigkatekonomimasyarakatditengahwabahCovid-19.

Katakunci:PAD,PemberdayaanPetaniJagung,pemerintahDesa,Covid-
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1

BABI
PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa

Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem

pernapasan.InfeksivirusinidisebutCOVID19.VirusCoronamenyebabkan

penyakitflu biasa sampaipenyakityang lebih parah sepertiSindrom

Pernafasan TimurTengah (MERS-CoV)dan Sindrom Pernafasan Akut

Parah(SARS-CoV).VirusCoronaadalahzoonoticyangartinyaditularkan

antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan

Indonesia,perkembangankasusCOVID-19diWuhanberawalpadatanggal

30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee

mengeluarkanpernyataan“urgentnoticeonthetreatmentofpneumonia

ofunknowncause”.PenyebaranvirusCoronainisangatcepatbahkan

sampaike lintas negara.Sampaisaatiniterdapat188 negara yang

mengkorfirmasiterkenavirusCorona.PenyebaranvirusCoronayangtelah

meluaskeberbagaibelahanduniamembawadampakpadaperekonomian

Indonsia,baikdarisisiperdagangan,investasidanpariwisata.

Pada akhirtahun 2019 tepatnya pada bulan desember,dunia

dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus

pneumoniayangetiologinyatidakdiketahuiyangkasustersebutberasal

dariKotaWuhan,China.Chinamengidentifikasipneumoniatersebutpada

tanggal7Januari2020sebagaijenisbarucoronavirus.Pernyataan“urgent
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noticeonthetreatmentofpneumoniaofunknowncause”telahdikeluarka

olehWuhanMunicipalHealthCommittee(Hanoatubun,2020).

Virusinidapatmenyebarpadamanusiadan jugahewan,yang

biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan

gejalaawalfluhinggadapatmenyebabkansindrom pernapasanakutberat

(SARS).Penyebaranpenyakitinimelaluitetesanpernapasandaribatuk

maupunbersin(RenLetal.,2020).Virusinimenunjukkanpenyebaranyang

sangatsignifikancepatdantelahbanyakkematianyangdisebabkandari

virusinibaikdiChinamaupundiNegaralainsehinggapadatanggal30

Januari2020 WHO menetapkan viruscorona inisebagaiKedaruratan

Kesehatan Masyarakatyang Meresahkan Masyarakat(Public Health

EmergencyofInternationalConcern).Harike harikasus inisemakin

meningkatdengan pesathingga pada tanggal11 Maret2020,WHO

mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadisaatinisebagai

PandemicGlobal(Dongetal.,2020).

Penyebarandanpeningkatanjumlahkasuscovid-19terjadidengan

waktuyangsangatcepatdantelahmenyebarantarNegaratermasuk

Indonesia.Sampaidenganbulanagustus2020,dilaporkantotalkasus

terkonfirmasi17.660.523 dengan 680.894 kematian dimana kasus

dilaporkandi216Negara(WHO,2020).SedangkandiIndonesiakasus

terkonfirmasisebanyak165.887dengan7.169kematiandi34provinsi

(KemenkesRI,2020).
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Akibatdaripandemicovid-19iniakanberdampakperekonomian

global.TiongkokmerupakanNegaradenganekonomiterbesarkedua

didunia.TerjadiperlambatanekonomidiTiongkokakibatdaridampak

Covid-19ini,padatahunlalupertumbuhanekonomiditiongkosebesar

6,1%menjadisekitar3,8%padatahunini.Jikakeadaanterusmemburuk

pertumbuhan ekonomidiTiongkok bisa mencapai0,1% bahkan bisa

mencapaiangka minus.Mobilisasipenduduk diDunia yang memiliki

konektifitasyangtinggimenyebabkanpandemicyangterjadisaatiniterus

menyebardengan cepathingga seluruh dunia terkena dampak dari

pandemicini.Lembagarisetkredibeldiduniatelahmemprediksidampak-

dampaknegativeekonomisecaraglobalyangakanmencekam dunia.

Ekonomiduniadiprekdiksiakanmecapai-1,1% diTahun2020olehJP

Morgan.Kemudian,ekonomiduniadiprediksimencapai-2,2%olehEIU,-

1,9% diprediksiolehFitchEIUmemprediksiminus2,2%,Fitch,serta-3%

diprediksiolehIMF.Prediksi-prediksiekonomiinisangatmengkhawatirkan

masyarakatdidunia(Iskandaretal,2020).

Telah diberlakukan berbagaimacam kebijakan oleh Pemerintah

Indonesiadalam meresponpandemiccovid-19ini.Salahsatukebijakannya

yaitupadaawalbulanMaret2020telahdiberlakunyasocialdistancing,

physical distancing bagi masyarakat Indonesia (Hadiwardoyo,

2020).Setelahkebijakaniniberlaku,namunyangterjadiadalahmasyarakat

tidakmematuhinyadenganbaikkarenamasihkurangnyakesadaranyang

dimiliki oleh masyarakat dalam mengahadapi kasus ini,sehingga
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kebijakaninidianggapkurangefektif.Meskipunkebijakantersebuttekag

berlakudariawalmaret2020,ternyatamasihadanyakantorbahkanpusat-

pusatperbelanjaan yang beroperasidengan melibatkan orang banyak

tetapberjalan.Selainitu,masyarakatmasihtidakmemilikirasatakut

dalam beraktivitas diluarruma.Berlakunya kebijakan PSBB ini,maka

dalam kurunwaktuyangrelativelamaperkantorandansebagianbesar

industrydilarangberoperasiuntukdandampakdarikebijakantersebut

dapatmenyebabkankerugianekonomidanmatarantaipasokanakan

terkenadampaknyajuga,termasukterganggunyaproduksibarangdan

jasa(Misno,2020).

Ekonomimerupakan faktoryang terpenting dalam kehidupan

manusia.Kebutuhan ekonomieratkaitannya dalam kehidupan sehari-

sehari.Manusia untuk memenuhikebutuhannya sepertimakan,minun,

pakaian,tempattinggaldanlain-lainmemerlukansuatuekonomiyang

kuat.Negaradituntutuntukmegaturkebijakanmengenaiperekonomian

IndonesiadandituntutuntukmenjaminekonomimasyarakatIndonesia

dikarenakanfaktorekonomimerupakfaktoryangsangatpentingdalam

kehidupanmanusia.Selainekonomimerupakanfaktorterpentingdalam

kehidupan manusia,faktorekonomitersebutjuga merupakan faktor

pendukungpembangunanNasionaldikarenakanpertumbuhanekonomi

sebuah Negara yang baik dapatmeningkatkan sebuah pembangunan

Nasional(Hanoatubun,2020).

Perekonomian diAsiaPasifikakan mengalamipenurunan yang
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akanlamadikarenakanpenyebaranpandemicinisemakinluasmenyebar

diberbagaidunia.Negara yang terancam dalam jurang resesiakibat

pandemiciniantaralainNegaraAustralia,HongKong,Singapura,Jepang,

KoreaSelatandanThailand.Padatahun2020inipertumbuhanekonomidi

Chinadiprediksimengalamipenurunanmenjadi4,8%,yangmulanya5,7%.

Negara sectorpariwisata sepertiHongkong,Singapura,Thailand dan

Vietnam merupakanNegarapenyumbang10%dariProdukDomestikBruto

(PDB)tentunyaakanmengalamidampakperekonomianakibatpandemic

ini(Burhanuddin&Abdi,2020).

Dampakperekonomianyangditimbulkandaripandemicinitelah

terjadidibeberapaNegarasecarasignifikan.SelainChina,NegaraKorea

SelatanjugaakanmengalamiNegarayangterdampakterhadapekonomi.

PertumbuhanekonomiNegaraGingseng,yangsemulanyadiproyeksikan

akan tumbuh pada kuartalIdengan angka 2,1% akan mengalami

penurunansekitar0,4poindaripersentase.PertumbuhanekonomiNegara

ThailanddanTaiwanjugadiperkirakanakanmengalamipertumbuhan

ekonomiterendahdalam hampersetengahdecadeyangmencapaiangka

0,2% dan 1,3% padakuartalsaatini.Sedangkan DirekturBankDunia

memprediksikanekonomiIndonesiadiperkirakanakanmelemahdibawah

5%padakuartalI-2020.

Pengaruh covid-19 terhadap ekonomi masyarakat Indonesia

termasuk terhadap masyarakatpetanijagung yang berada diDesa

Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sangatberpengaruh
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besar,bagaimana tidak yang awalmulanya masyarakatdompu yang

sebelumnyapadatahun2018-2019sebelum terjadinyawabahcovid-19

sangatberpengaruhterhadap pertubumbuhanekonomimelaluibertani

jagungtapisetelahadanyawabahcovid-19sangatberpengaruhdrastis

terhadapekonomimasyarakatdompu,dampaknyayaitukenaikanharga

bibitjagungyangbegituberbedajauhdaritahunsebelumnyasampai

menurunnyahargajagungyangdiambilolehperusahaankepadapetani.

DiDompu merupakan salah satu daerah penghasiljagung terbaikdan

terbesardiProvinsiNusaTenggaraBarat,apalagijagungsudahmenjadi

pokokdaripertanianmasyarakatdompukarenadenganbertanijagung

sangat menjanjikan dalam segiekonominya ditambah lagidengan

mudahnyacarabercocoktanam ataumerawatnya.

Permintaan pasarnasionaldan internasionalterhadap jagung

manis cenderung meningkat,seiring dengan munculnya negara yang

senantiasamembutuhkandalam jumlahbesar.Potensitanamanjagung

manistiaphektarnyamasihrendah,sedangkanpermintaanpasarterus

meningkat,sehinggabudidayajagungmanismerupakanhalyangtepat

danmempunyaipeluangpasaryangsangatbagus(Yulianti,2010).Jagung

mempunyaiperanstrategisperekonomiannasional,mengingatfungsinya

yangmultiguna.Jagungdapatdimanfaatkanuntukpangan,pakan,dan

bahanbakuindustri.

JikapenyebaranvirusCovid-19initidakditanggulangisecaraserius

maka ditakutkan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk
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kedepannya.Makadariitudiperlukanperannyatadaripemerintahdan

segenap jajarannya untuk secara cepat,tepatdan maksimaldalam

mencari dan menemukan solusi dalam upaya pencegahan dan

penanganan kasus penyebaran virus Covid-19 ini.Namun tidak cukup

hanyadenganpemerintahdengansegenapjajarannyasaja,kesadaran

jugadarimasyarakatuntukmenjagakesehatandankeselamatanpribadi

dankeluargaaajugaharusditingkatkangunamencegahpenularanvirus

tersebut.Dengan kata lain dibutuhkan sinergiantara pemerintah dan

masyarakatuntuksecarabersama-samamenyelesaikanpermasalahvirus

Covid-19yangtengahterjadi.

Produktivitas pertanian dengan komoditas jagung diDompu

menjadifaktorutamamelesatnyapertumbuhanekonomidanKabupaten

Domputerusmeningkat.Manfaatnyapundirasakanlangsungmasyarakat

danPemkabmenurunnyaangkakemiskinandisalahsatukabupatendi

PulauSumbawatersebut.

Berdasarkanpermasalahandiatasdapatdisimpulkanbahwaperan

pemerintah dalam pemberdayaan petani jagung sangat cukup

berpengaruhapalagiditengahwabahvirusCovid-19,ditataranpemerintah

desajugasangatcukupberpengaruhdalam pemberdayaanpetanijagung

ditengah wabah Covid-19 dengan melakukan langkah-langkah

pelaksanaanpemerintahdesadalam pemberdayaanmasyarakattaniserta

hasilprogram pemerintahdesadalam pemberdayaanmasyarakattani.

Dengan melihatacauan dan pengaruh wabah virus Covid-19 terhap
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ekonomimasyarakatpetanijagungdiKabupatenDompupadaumunya

sangat berpengaruh besar maka dari itu penulis atau peneliti

menyimpulkanbahwajudulyangdiangkatadalah“PemberdayaanPetani

Jagung Oleh Pemerintah Desa DiTengah Pandemi Covid-19Di

DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun2020”.

1.2.RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan

masalahnya adalahBagaimana Pemberdayaan Petani Jagung Oleh

Pemerintah Desa DiTengah Pandemi Covid-19Di

DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun2020?

1.3.TujuanPenelitian

Tujuandaripenulisankaryailmiahiniadalahuntukmengetahui

PemberdayaanPetaniJagungOlehPemerintahDesaDiTengahPandemi

Covid-19Di DesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun

2020?

1.4.ManfaatPenelitian

1.SecaraTeoritis

ManfaatPenelitianiniuntukmengetahuisejauhmanaperan
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pemerintah desa dalam pemberdayaan petanijagung ditengah

pandemi Covid-19 di Desa Madaprama Kecamatan Woja

KabupatenDomputahun2020.

2.ManfaatAkademis

Sebagaisalahsatusyaratuntukmendapatkangelarsarjana

(S1)padaProgram StudiAdministrasibisnispadaFakultasIlmu

SosialdanIlmuPolitik(FISIPOL)tahun2021.

3.Manfaatpraktis

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuilangkahatauperan

apa saja yang digunakan oleh pemerintah desa dalam

pemberdayaanpetanijagungditengahpandemiCovid-19diDesa

MadapramaKecamatanWojaKabupatenDompuTahun2020.
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BABII
TINJAUANPUSTAKA

2.1.PenelitianTerdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam

melakukanpenelitianagarpenulisdapatmemperkayaterorisertavariabel-

variabelbarumengenaiperanpemerintahdesadalam pemberdayaanpetani

jagungditengahpandemiCovid-19diDesaMadapramaKecamatanWoja

KabupatenDompupadatahun2020.Selainitupenelitianterdahulumenjadi

acuan dalam menemukan celah teroridariberbagaiperbandingan teori

sehinggapenelitidapatdenganmudahuntukmenegaskanposisipenelitian.

Daripenelitianterdahulu,penelitimenemukanbeberapahasilpenelitianyang

memilikikaitandenganpenelitianyangdilakukanolehpenulis.Adabeberpa

penelitianyangmenjadireferensiuntukmembantumemberikaninformasi

mengenaiperan pemerintah desa dalam pemberdayaan petanijagung

ditengahpandemiCovid-19diDesaMadapramaKecamatanWojaKabupaten

Dompupadatahun2020danakanmenjadibahanperbandinganpenelitian.

Penlitian-penilitiantersebutantaralain:
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No Peneliti Judul/Tahun Metode Kesimpulan Persamaan Perbedaan

1 DeniArdila Pemberdayaan
petani jagung
olehstakeholder
sdi nagari
kataping
kecamatan
batang anai
kabupaten
padang
pariaman./Tahu
n2019

Kualitatif Bentuk
Pemberdayaan
PetaniJagung
diNagari
Katapingoleh
Stakeholders
dilakukan
dalam bentuk
pelatihan,
pendampingan
dan
pembinaaan.
Pelatihandan
pembinaanini
dilakukan
secara
berkelompok
tentang
bagaimana
pemberian
pupukyang
baikterhadap
tanaman
jagungdan
pemberian
bantuanbibit
jagung
terhadap
petanijagung.
Pelatihandan

Persamaan
penelitian ini
dengan
penelitian
penulis yaitu
sama-sama
mengunakan
metode
penelitian
kualitatif,
kesamaan
beberapa teori
yaitu teori
pemberdayaan
petanijagung.

Perbedaan
penelitia ini
dengan
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis yaitu
waktu dan
tempat
penelitian,
terus
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis secara
khusus
membahas
tentang peran
pemerintah
desa dalam
pemberdayan
petani jagung
ditengah
pandemiCovid
-19.
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pendampingan
inidimulaidari
budidaya
jagungdengan
contoh
bagaimana
pembibitan
jagungyang
baik,
penanaman
jagungyang
baik,serta
pemberian
obata-obatan
padajagung.
Pemberdayaan
inidilakukan
agar
masyarakat
petanijagung
dapat
meningkatkan
pendapatan
danpenambah
ilmu
pengetahuan
mengenaicara
bertanam
jagungyang
baik.

2 Aliyudin Peran
Pemerintah
Desa Dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
Tani./Tahun
2018

Kualitatif Peranan
pemerintah
desa dinilai
cukup baik
dilihat dari
berbagiusaha
yangdilakukan
oleh
pemerintah
desa dalam
melendingkan
atau

Persamaan
penelitian ini
dengan
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis yaitu
sama-sama
mengunakan
penelitian
metode
kualitatif,teori
yang

Perbedaan
penelitian ini
denganpenulis
terletaktempat
dan waktu
penelitian,teori
yang
digunakanoleh
penulis secara
khusun
mengunakan
teori
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mensukseskan
perogramnya
dimasyarakat,
seperti
mengadakan
kerjasama
dengan dinas
pertanian dan
membentuk
kelompok-
kelompok tani
melalui
program
pemberian
bibit pepaya
California dan
program
penyuluhan
masyarakat
tani padi
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
sudah cukup
baik walaupun
sebaiknya ada
yang perlu
ditingkatkan,
hal ini dapat
terlihatdengan
upaya-upaya
yangdilakukan
oleh pihak
pemerintah
desa dalam
mensukseskan
perogramnya
sepertibekerja
sama dengan
dinas
pertanian,
membentuk

diguanakan
sama-sama
membahas
teori
pemberdayaan
petani.

pemberdayaan
petanijagung
dan peran
pemerintah
desa dalam
pemberdayaan
petani jagung
ditengah
pandemiCovid
-19.
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kelompok-
kelompok tani
dan langsung
turun
kelapangan
untuk
memantau
kegiatan
masyarakat.

3 Widya
Kurniati
Mohi

Peran
Pemerintah
Desa Dalam
Menunjang
Pendapatan
Masyarakat
Petani Jagung
Di Desa
Dulohupa
Kecamatan
Boliyohuto
Kabupaten
Gorontalo./Tahu
n2019

Kualitatif Berdasarkan
hasilpenelitian
dan
pembahasan
diatasdapat
disimpulkan
bahwaperan
Pemerintah
Desadalam
pemberdayaan
masyarakat
petanijagung
diDesa
Dulohupa
Kecamatan
Boliyohuto,
Kabupaten
Gorontalo
belum
dilaksanakan
secara
optimal.
Terdapat
beberapa
peranyang
telah
dilaksanakan
denganbaik
tetapiaspek
lainbelum
terlaksana
sesuaiyang
diharapkan.

Persamaan
penelitian ini
dengan
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis yaitu
sama-sama
mengunakan
penelitian
metode
kualitatif,teori
tentang
pemberdayaan
petani jagung
dalam
menunjang
ekonomi
petani.

Perbedaan
penelitian ini
dengan
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis,
penelitianyang
dilakukan oleh
penulis lebih
khusus
berbicara
tentang peran
pemerintah
dalam
pemberdayaan
petani jagung
ditengah
pandemiCovid
-19.
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Peran
Pemerintah
DesaDulohupa
yangtelahdi
laksanakan
yakni:
-
Mendatangkan
penyuluh
pertanian
dengan
melakukan
sosialisasitata
cara
penanaman
jagung, tetapi
masihterdapat
aspek-aspek
yang perlu
diperhatikandi
antaranya
perlu rentang
waktu
pelaksanaan
sosialisasidan
bentuksosialis
asi dalam
bentuk kebun
percontohan
yang
dilaksanakan
oleh aparat
Pemerintah
Desa.

2.2.LandasanTeori



16

2.2.1.DefinisiPemberdayaan

Menurut Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan

adalah suatu proses pribadidan social;suatu pembebasan pribadi,

kompetensi, kreatifitas dan kebebasanbertindak.

(https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/)

SementaramenurutPayne(1997)menjelaskanbahwa:

Pemberdayaanpadahakekatnyabertujuanuntukmembantuklien
mendapatkandaya,kekuatandankemampuanuntukmengambil
keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan
dengandiriklientersebut,termasukmengurangikendalapribadidan
sosialdalam melakukantindakan.Orang-orangyangtelahmencapai
tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan
merupakan “keharusan”untuklebih diberdayakan melaluiusaha
mereka sendiridan akumulasipengetahuan,ketrampilan serta
sumberlainnyadalam rangkamencapaitujuantanpatergantung
pada pertolongan dari hubungan eksternal
(https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/)

2.2.2. Tujuanpemberdayaan

Menurut Mardikanto (2014:202) ada 6 tujuan pemberdayaan

masyarakat,diantaranyayaitu:

1)Perbaikankelembagaan(betterinstitution)
Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan,

diharapkanakanmemperbaikikelembagaan,termasukpengembangan
jjaringkemitraanusaha.

2)Perbaikanusaha(betterbusiness)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan
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aksesibilitas,kegiatandanperbaikankelembagaan,diharapkanakan
memperbaikibisnisyangdilakukan.

3)Perbaikanpendapatan(betterincome)
Denganterjadinyaperbaikanbisnisyangdilakukan,diharapkan

akan dapatmemperbaikipendapatan yang diperolehnya,termasuk
pendapatankeluargadanmasyarakatnya.

4)Perbaikanlingkungan(betterenvironment)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki

lingkungan(fisikdansosial),karenakerusakanlingkunganseringkali
disebabkanolehkemiskinanataupendapatanyangterbatas.

5)Perbaikankehidupan(betterliving)
Tingkatpendapatandankeadaanlingkunganyangmembaik,

diharapkan dapatmemperbaikikeadaan kehidupan setiap keluarga
danmasyarakat.

6)Perbaikanmasyarakat(bettercommunity)
Kehidupanyanglebihbaikyangdidukungolehlingkungan(fisik

dan sosial)yang lebih baik,diharapkan akan terwujud kehidupan
masyarakatyanglebihbaikpula.

MenurutSuharto (2005:58)Tujuan utama pemberdayaan adalah

memperkuatkekuasaan masyarakat,khususnya kelompoklemah yang

tidakmemilikikeberdayaan,baikkarenakondisiinternal,maupunkarena

kondisieksternal(adanyaketidakadilandalam struktursosial).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang,khususnya

kelompokrentandanlemahsehinggamerekabisamemilikikekuatanatau

kemampuandalam hal,antaralain(Suharto,2005:58)yaitu:

1)Memenuhikebutuhandasarnyasehinggamerekamemilikikebebasan.
Tidakhanyabebasdalam mengemukakanpendapat,melainkanbebas
darikelaparan,bebasdarikebodohandanbebasdarikesakitan.

2)Menjangkausumber-sumberproduktifyangmungkinmerekadapat
meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh
barang_barangdanjasa-jasayangmerekaperlukan.

3)Berpartisipasidalam prosespembangunandankeputusan_keputusan
yangmempengaruhimereka.
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2.2.3. TeroriPeran

Teoriperanmerupakanperpaduanantaradisiplinilmupsikologi,

sosiologi,danantropologi.Ketigabidangilmutersebutmengambilistilah

peran daridunia teater.Pada pementasan teater,seorang aktorharus

berperan sebagaitokoh tertentu.Ketika menjalankan perannya tokoh

tersebutdiharapkanberperilakusecaratertentu(Sarwono,2015:215).

Robert Linton dalam Mustafa (2011) telah berhasil

mengembangkanteoriperanyangmenggambarkanbahwa:

Peran merupakan interaksisosialterminologiaktor-aktoryang
bermainsesuaidenganyangtelahditetapkanolehbudaya.Harapan
-harapanperanakanmenuntunseseoranguntukberperilakudalam
kehidupan sehari-hari.Menurutteoriperan,seseorang memiliki
perantertentumisalnyasebagaidokter,mahasiswa,orangtua,dan
lainsebagainya.Olehkarenaitu,seseorangtersebutdiharapkan
berperilakusesuaidenganperantersebut.

Peranpadaliteraturperilakuorganisasimenyatakanbahwasebuah

lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu

mengenaiperilakuseseorangdalam menjalankanperan.Harapanakan

peran tersebut dapat berasaldariperan itu sendiri,individu yang

mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang

berkepentinganterhadapperantersebut(Hutami&Chariri,2011).
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Padahakikatnya,teoriperanmenekankansifatindividusebagai

pelakusosial.Teoriiniadalahteoriperilakusesuaidenganposisiyang

ditempatinyadilingkungankerjadanmasyarakat(Gratia&Septiani,2014).

Ketika individu mendudukisebuah posisidalam lingkungan kerjanya,

individutersebutdituntutdapatberinteraksidenganhallainatauindividu

lainsebagaibagiandaripekerjaannya.

Seperangkataktivitasdalam lingkunganpekerjaanmengandung

beberapa peran dariindividu yang mendudukisuatu posisi.Organisasi

merupakansuatusistem aktivitasyangterdapatsalingketergantungan

antarbagianorganisasi.Kinerjadarisatuindividuakanbergantungdari

aktivitas individu lain.Adanya hubungan saling kebergantungan ini,

terutamaberkaitandenganperilakuindividu,terbentuklahekspektasiperan

untukperilakuyangsesuai(Hambali,2016).

MenurutRivai(2004:148)peranandiartikansebagaiperilakuyang

diaturdandiharapkanseseorangdalam posisitertentu.

SedangkanThoha(2005:10)mengartikaperanansebagai:

Suaturangkaianperilakuyangtimbulkarenasuatujabatan.Jadi,
peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang
ditimbulkankarenasuatujabatan.Manusiasebagaimakhluksosial
memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok.Dalam
kehidupanberkelompoktadiakanterjadiinteraksiantaraanggota
masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya.
Timbulnyainteraksidiantarmerekaadasaling ketergantungan.
Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu
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perantersebutakanterbentuk.

Melihatbanyaknya peran yang harus dijalankan oleh akuntan

publikdalam kehidupansehari-hari,teoriperandapatditerapkanuntuk

menganalisissetiap hubungan dalam interaksisosialyang melibatkan

auditor.Pada praktiknya,kehidupan nyata seseorang dihadapkan pada

berbagaiperanyangharusdijalankan(Robbins&Judge,2008:372).

Setiap peran yang dijalankan akan menjadiberbeda.Halini

bergantungpadalingkunganindividuituberada.Peranindividusaatberada

dalam lingkunganpekerjaantentuakanberbedasaatindividutersebut

beradadalam lingkungankeluarga,lingkunganreligius,ataulingkungan

kelompokkomunitas.

SementaraHendrik(2013:460)peranadalahsebagaiberikut:

Suatuperilakuseseorangyangdiharapkandapatmembuatsuatu
perubahansertaharapanyangmengarahpadakemajuan,meskipun
tidakselamanyasesuaidenganapayangdiharapkandansebagai
tolakukurseseorangsebagaiseorangpemimpinapakahorangitu
dapatmeningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas–tugas
yangdiberikankepadanyasehinggaakanmembuatorangtersebut
dapatmemaksimalkankinerjadalam menjalankantugas–tugasnya.
Peranan didefinisikan dari masing–masing pakar diantaranya
perandapatdiartikansebagaiperilakuyangdiaturdandiharapkan
dariseseorangdalam posisitertentu.

MenurutAsmani(2012:18)menyatakanbahwa:

Peranadalahsebuahsudutpandangdalam sosiologiataupsikologi
sosialyangmenganggapsebagianbesaraktivitashariandiperankan
olehkategori-kategoriyangditetapkansecarasosial(misalnyaibu,



21

manajer,guru).Setiap peran sosialadalah serangkaian hak,
kewajiban,harapan,norma,dan perilaku seseorang yang harus
dihadapidan dipenuhi.Modelinididasarkan pada pengamatan
bahwaorang-orangbertindakdengancarayangdapatdiprediksikan,
dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya,
berdasarkanposisisosialdanfaktor-faktorlain.

Teoriinimenempatkanpersoalan-persoalanberikutinimengenai

prilaku socialatau Pembagian buru masyrakatmembentuk interaksi

dalam peranBPDdengankepaladesasetempat.Peransocialmembentuk

prilaku BPD terhadap masyarakatdalam membangun desa setempat

Mencakupbentukperilaku“wajar”dan“diizinkan”,dibantuolehnorma

sosial,yangumum diketahuidankarenaitumampumenentukanharapan

danmampumengadaptasidenganlingkunnganmasyarakatyanglebih

efektif.

Winarno,(2007:97)menyataakanbahwa:

Pertama,suatu penjelasan yang menunjukpada konotasiilmu
sosial,yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang
dibawakan seseorang ketikamenduduki suatu karakteristik
(posisi) dalam struktur social. Kedua,suatupenjelasanyang
lebih bersifatoperasionalmenyebutkan bahwaperan seorang
aktoradalah suatu batasan yang dirancang oleh aktorlain,
yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang
dirancang oleh aktorlain,yang kebetulan sama-sama berada
dalam satu“penampilan/unjukperan.

Halitu sekaligusberartibahwaperananmenentukan apayang

diperbuatnyabagimasyarakatsertakesempatan-kesempatanapayang

diberikanolehmasyarakatkepadanya.

Peran adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu,atau karena adanya suatu
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kantoryangmudahdikenal.Kepribadianseseorangbarangkalijugaamat

mempengaruhibagaimanaperanharusdijalankan.Perantimbulkarena

seseorang memahamibahwa ia bekerja tidak sendirian.Mempunyai

lingkungan,yangsetiapsaatdiperlukanuntukberinteraksi.Lingkunganitu

luas dan beraneka macam,dan masing-masing akan mempunyai

lingkunganyangberlainan.Tetapiperananyangharusdimainkanpada

hakekatnyatidakadaperbedaan.MiftahThoha(2012:10).

SondangPSiagian(2014),AdapunperananKepalaDesadidalam

Desaadalahsebagaiberikut:

1.Stabilisator yaitu usaha yang dilakukan Kepala Desa

dalammenciptakankestabilandalam bidangpembangunan.

2.Inovator yaitu usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam

membuatpembaharuandisegalabidangpembangunan.

3.Peloporyaitu usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagaiorang

terdepandalam memberikancontohsuritauladandalampenerapan

pembaharuandisegalabidangpembangunan.

4.ModernisatoryaituupayayangdilakukanKepalaDesadalam berpikir

gunamenjadikanpemerintahan yang modern demi

tercapainyatujuanpembangunan.

PeranKepalaDesasangatpentingdalam mengadakanpendekatan

dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong

masyarakatuntukdapatmerealisasikanpelaksanaanpembangunanyang
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telahdirencanakandalam AnggaranPendapatandanBelanjaDesa.Halini

berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah

penyelenggara dan penanggung jawab didalam bidang pemerintahan,

pembangunan,dankemasyarakatan,jugaKepalaDesabertanggungjawab

dalam menumbuhkan mengembangkan swadaya gotong royong

masyarakat.

Stabilisator

Stabilisatoradalahorangyangmampubekerjsamadalam suasana

kestabilanadministrasitanpadipengaruhiolehhambatanyangterjadi

yang mungkin terjadidiluarorganisasipemerintah baik dibidang

politik,ekonomi,sosial,budaya,danjugapertahanansertakeamanan

yangdapatmenunjanglajunyapertumbuhanpembangunan.

Peranselaku StabilisatorKepalaDesabisaberupatindakan

dilakukanantaralain:

1. Menjaga ketertiban antarsuku,dilingkungan RT,RW,

DusundanDesa(mendamaikanperselisihan).

2. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban

(program siskamling).

3. MenciptakankestabilanperekonomianmasyarakatDesa

(simpanpinjam).

4. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa



24

(program gotongroyong).

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa

(program pendidikandanlatihan).

Inovator

Inovatoradalahditinjaudariadministrasipembangunan,inovatoryaitu

orangyangmampumenemukanhal-halyangbaru,ideyangbaru,dan

sistem yangbarudalam prosespembangunan.Sebagaiinovator,berarti

KepalaDesasecarakeseluruhanbisamenjadisumber-sumberidebaru

terutamayangberhubungandengankegiatanpembangunanagarlebih

efektifdanmempercepatprosespembangunan.PeranselakuInovator

KepalaDesabisaberupatindakanyangdilakukan

dalam hal:

a.Merancangdanmenerapkansumberidebarudalam pembangunan

Desa,artinyaKepalaDesaharusbisamenjadisumberide,sumber

sarandansumberpendapattentangkeputusanyangakandiambil

disampingsebagaipelaksanakeputusanyangtelahdiambil.

b.Menciptakan,memperkenalkandanmenerapkansistem,prosedur

danmetodekerjabarudalam penyelesaiantugasmaupunmasalah

yang dihadapidalam pembangunan,artinya dalam penyelesaian

suatu permasalahan yang dihadapiKepalaDesaterlebih dahulu
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meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab

timbulnyasuatu permasalahan dan memecahkan masalah atau

mencarikan jalankeluarnya dengan menggunakan rasio dan

pendekatan yang bersifat ilmiah dan praktis sesuaidengan

kemampuanKepalaDesasehingganilaisosialyangsudahusang

dapatditinggalkan dan memberikan jalan kepada norma-norma

sosialyangsesuaidengantuntutanpembangunan,carakerjalebih

sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan

masalahyangdihadapi.

Pelopor

Peloporadalahpemerintahharusterlebihdahulumenerapkaninovasi

dalam tubuh pemerintah itu sendiri,secara eksplisitpandangan itu juga

bahwa pemerintah harus memainkan perannya selaku pelopor dalam

berbagaisegikehidupanberbangsa.Denganperkataanlain,selakupelopor

harusmenjadipanutan(rolemode)bagiseluruhmasyarakat.

Peranselakupelopordapatberupatindakanyangdilakukandalam hal:

b.Memberikancontohdalam pelaksanaan keputusan

pembangunandesa.

c.Kepeloporandalam halpeningkatandisiplinkerja.

d.Kepeloporandalam meningkatkanpengetahuandanketerampilan.

e.Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian



26

danpemeliharaanhasil-hasilpembangunan.

Modernisator

Kemampuanpemerintahdalam memanajemendalam pengelolaan

kekayaan alam yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian disektor

ekonomi serta menggali kreaktivitas sumber daya lokal desa guna

menciptakandesayanglebihproduktifdalam mengolahhasil-hasilsumber

dayaalam secaraberkelanjutan.

Melaluipembangunan,setiap negara ingin menjadinegara yang

modern.Berbagaiimplikasipernyataan tersebutantara lain ialah kuat,

mandiri,diperlakukansederajatolehnegara-negaralain.Kuatberartimampu

mempertahankankemerdekaandankedaulatannyadengantetapmenyadari

pentingnyabekerjasamadengannegara-negaralaindidunia.Mandiridalam

artitidakmenggantungkandirikepadanegaralain.

Peranselakumodernisatordapatberupatindakanyangdilakukan

antaralain:

b.Penguasaanilmupengetahuandanteknologi.

c.Kemampuandankemahiranmanajerial.

d.Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memilki

nilaitambahyangtinggi.

e.Memilikivisiyangjelastentangmasadepan.

a.Bentuk-BentukPeran



27

MenurutSoekanto(2012:213)perananmencakupdalam

tigahalyaitu:

1)Peranmeliputinorma-normayangberhubungandenganposisi

atautempatseseorangdalam masyarakat.Peranandalam arti

inimerupakanrangkaianperaturan-peraturanyangmembimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.Norma-norma

tersebutsecarasosialdikenaladaempatmeliputi:

b)Cara(Usage): Lebih menonjol di dalam hubungan

antarindividudalam masyarakat.Suatu penyimpangan

terhadapnya tak akanmengakibatkan hukuman yang

berat,akan tetapihanya sekedarcelaan dariindividu yang

dihubunginya.

c)Kebiasaan (folkways):Sebagaiperbuatan yang berulang-

ulangdalam bentukyangsamamerupakanbuktibahwaorang

banyakmenyukaiperbuatantersebut.

d)Tatakelakuan(mores):Merupakancerminansifat-sifatyang

hidupdarikelompokmanusiayangdilaksanakansebagaialat

pengawas,secarasadarmaupuntidaksadar,olehmasyarakat

terhadapanggota-anggotanya.

e)Adatistiadat(custom):Merupakantatakelakuanyangkekal
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sertakuatintegrasinyadenganpola-polaperilakumasyarakat

dapatmeningkatkankekuatanmengikatnyamenjadicustom

atauadatistiadat.SoejonoSoekanto(2012:174).

2)Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukanolehindividudalam masyarakatsebagaiorganisasi.

3)Peran juga dapatdikatakan sebagaiprilaku individu yang

pentingbagistruktursosialmasyarakat.

b.Jenis-JenisPeran

Menurut Soekanto (2012:242)peranan mencakup dalam tiga

halyaitu:

1) Perannormatifadalahperanyangdilakukanseseorangatau

lembagayangdidasarkanpadaseperangkatnormayang dilakukan

berlakudalam kehidupanmasyarakat.

2) Peranidealadalahperananyangdilakukanolehseseorangatau

lembaga yang didasarkanpada nilai-nilai ideal atau yang

seharusnyadilakukansesuaidengankedudukannyadidalamsuatu

sistem.

3) Peranfaktualadalahperananyangdilakukanseseorangatau
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lembaga yang didasarkan padakenyataan secara kongkrit

dilapanganataukehidupansosialyangterjadisecaranyata.

SoerjonoSoekanto(2002:243)perandimaknaisebagaitugas

dan pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Perananmemilikiaspek-aspeksebagaiberikut:

1)Peran meliputi yang di hubungkan dengan posisi atau

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakanrangkaianperaturanyangmembimbingseseorang

dalam kehidupanmasyarakat

2)Peranadalah suatukonsepperihalyangdapatdilakukanoleh

individudalam masyarakatsebagaiorganisai.

3)Peran juga dapatdiartikan sebagaiperilaku individu yang

ppentingbagistruktursosialmasyarakat..

2.2.4. PemerintahDesa

a. PengertianPemerintahDesa

Desa secara etimologiberasaldaribahasa sansekerta,

deca yang berartitanah air,tanah asalatau tanah kelahiran.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,desa adalah satu

kesatuan wilayah yang dihunioleh sejumlah keluarga yang

mempunyaisistem pemerintahansendiri(dikepalaiolehseorang

kepaladesa)ataudesamerupakankelompokrumahluarkota

yangmerupakankesatuan.Desaterbentukatasprakarsabeberapa

kepalakeluargayangsudahbertempattinggalmenetapdengan

memperhatikan asal-usulwilayah dan keadaan bahasa,adat,

ekonomisertasosialbudayaorang-orang setempatyang pada

akhirnya terbentuklah desa.Desa merupakan kesatuan wilayah

yang dihunioleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan

ketergantungannya pada sumberdaya alam sekitarnya dengan

harapan mempertahankan hidup untuk mencapai

kesejahteraan.Desa merupakan satuan pemerintahan dibawah

kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang

statusnyadibawahcamat.Kelurahanhanyalahwilayahkerjalurah

untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak

mempunyaihak untuk mengaturdan mengurus kepentingan

masyarakatsetempat.

IstilahdesahanyadikenaldiJawa,sedangkandiluarJawa

misalnya diSumatra,Kalimantan,dan Sulawesisebutan untuk

wilayah dengan pengertian serupa desa sangat
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beranekaragam.Sesuaidenganasalmulaterbentuknyaareadesa

tersebut,baikberdasarkanpadaprinsipprinsipikatangenealogis

atauikatanteritorialdanbahkanberdasarkantujuanfungsional

tertentu(desapetani/desanelayan/desapenambangemas),dan

sebagainya.Pimpinanyangberwenangdalam pemerintahandesa

ialahKepalaDesaataudenganistilahadatdengansebutanLurah,

Kuwu,Bekel,Petinggi(JawaTengah)Mandor,Lembur,Kokolot

(JawaBarat,Banten)Kejuron,PenguluSuku,Keucik,Pentua(Gayo,

Alas,Aceh)PenguluAndiko(SumateraBarat)Penyimbang,Kepala

Marga(SumateraSelatan)OrangKaya,KepalaDesa(Hitu,Ambon)

RajaPenusunan(SekitarDanauToba)KesairPengulu(KaroBatak)

Parek,Klian(Bali)Marsaoleh(Gorontalo)Komelaho(Kalimantan

Selatan).Biasanya masing-masing masyarakatdesa itu sesuai

dengan riwayatasalterjadinya,mempunyaikepribadian serta

sesuatu spesifik yang tak terdapatdilain tempat.Begitu pula

masing-masingtetuadesatentudapatmenceritakanasalmula

terjadinyamasyarakatdesayangbersangkutan,sertasiapayang

mulapertamayangmembangundesanyatersebut(cikalbakal/dan

yangdesa).Riwayatmanamempunyaiartimagisreligiustersendiri

biasanyadiwujudkandalam benda-bendapusaka,batu,pohontua,

petilasan-petilasandansebagainya.
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BerdasarkanUUNo.6tahun2014tentangdesamenyatakanbahwa

elemenpentingdariotonomiDesayaknikewenanganDesa.Kewenangan

DesamerupakanhakyangdimilikiDesauntukmengatursecarapenuh

urusan rumah tangga sendiri.Kewenangan inidiselenggarakan oleh

pemerintah Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kewenangandesameliputi:

1.Penyelenggaraanpemerintahandesa

2.Pelaksanaanpembangunandesa

3.Pembinaanmasyarakatdesa

4.Pemberdayaandesa

Dilanjutkanpadapasal18 UU No 6 Tahun2014 tentang Desa

bahwakewenanganDesameliputi:

1. Kewenanganberdasarkanhakasalusul

2. Kewenanganlokalberskaladesa

3. Kewenanganyangditugaskanolehpemerintahdaerahprovinsi,

ataupemerintahdaerahkabupaten/kota

4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah

daerah provinsi,atau kabupaten sesuaiperaturan perundang-

undangan.

b. TugasdanFungsiPemerintahanDesa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa
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berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.Kepala desa

bertugasmenyelenggarakanpemerintahandesa,melaksanakan

pembangunan,pembinaankemasyarakatan,danpemberdayaan

masyarakat.MerujukpadaPermendagriNomor84Tahun2015

TentangSusunanOrganisasidanTataKerja(SOT)Pemerintahan

Desa,untukmelaksanakantugasnya,kepaladesamemilikifungsi

sebagaiberikut:

a.Menyelenggarakanpemerintahandesa,sepertitatapraja

pemerintahan,penetapan peraturan didesa,pembinaan

masalahpertanahan,pembinaketentramandanketertiban,

melakukan upayaperlindungan masyarakat,administrasi

kependudukan,danpenataan,danpengelolaanwilayah;

b.Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan

sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang

pendidikankesehatan;

c.Pembinaankemasyarakatan,sepertipelaksanaanhakdan

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial

budayamasyarakat,keagamaan,danketenagakerjaan;

d.Pemberdayaanmasyarakat,sepertitugassosialisasidan
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motivasimasyarakatdibidangbudaya,ekonomi,politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga,dankarangtaruna;dan

e.Menjagahubungankemitraandenganlembagamasyarakat

danlembagalainnya.

c. Hak/KewajibanDesadanMasyarakatDesa

1)Desaberhak:

a.Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

berdasarkanhakasalusul,adatistiadat,dannilaisosial

budayamasyarakatdesa;

b.Menetapkandanmengelolakelembagaandesa;dan

c.Mendapatkansumberpendapatan.

2)Desaberkewajiban:

a.Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta

kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan

nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b.Meningkatkankualitaskehidupanmasyarakatdesa;
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c.Mengembangkankehidupandemokrasi;

d.Mengembangkanpemberdayaanmasyarakatdesa;dan

e.Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakatdesa.

3)Masyarakatdesaberhak:

a.Memintadanmendapatkaninformasidaripemerintahdesa

sertamengawasikegiatanpenyelenggaraanpemerintahan

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat

desa;

b.Memperolehpelayananyangsamadanadil;

c.Menyampaikan aspirasi,saran,dan pendapatlisan atau

tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunandesa,pembinaankemasyarakatandesa,dan

pemberdayaanmasyarakatdesa;

d.Memilih,dipilih,dan/atauditetapkanmenjadi:

1.Kepaladesa;
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2.Perangkatdesa;

3.Anggotabadanpermusyawaratandesa;dan

4.Anggotalembagakemasyarakatandesa.

e.Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari

gangguanketenteramandanketertibandidesa.

4)Masyarakatdesaberkewajiban:

a.Membangundiridanmemeliharalingkungandesa;

b.Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa,pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan

masyarakatdesayangbaik;

c.Mendorongterciptanyasituasiyangaman,nyaman,dan

tenteram didesa;

d.Memeliharadanmengembangkannilaipermusyawaratan,

permufakatan,kekeluargaan,dan kegotong-royongan di

desa;dan

e.Berpartisipasidalam berbagaikegiatandidesa.
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2.2.5. KerangkaPikirPenelitian

Gambar2.1.
KerangkaBerpikirPenelitian

KepalaDesaPemberdayaanPetani

ERA
COVID19

BetterBusiness
1.PerbaikanAksebilitas

2.PerbaikanKelembagaan

BetterIncome
1.Membukapelatihan

pemasaran

2.Pelatihanmanajemen

keuangan
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Sumber:Mardianto(2014)

2.2.6. DefinisiKonseptual

1.Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan social;suatu

pembebasanpribadi,kompetensi,kreatifitasdankebebasanbertindak.

2.Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien

mendapatkan daya,kekuatan dan kemampuan untuk mengambil

keputusandantindakanyangakandilakukandanberhubungandengan

diriklientersebut,termasukmengurangikendalapribadidansosial

dalam melakukantindakan.Orang-orangyangtelahmencapaitujuan

kolektifdiberdayakan melaluikemandiriannya,bahkan merupakan

“keharusan”untuklebihdiberdayakanmelaluiusahamerekasendiri

danakumulasipengetahuan,ketrampilansertasumberlainnyadalam

rangka mencapaitujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari

hubungan eksternal. Tujuan pemberdayaan adalah Perbaikan

kelembagaan(betterinstitution),Perbaikanpendidikan(semangatbelajar),

perbaikan aksesibilitas,perbaikan pendapatan (better income),better

environment,Perbaikan kehidupan (betterliving),Perbaikan masyarakat

(bettercommunity).

2.2.7. DefinisiOperasional

Table2.1
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DefinisiOperasional

No Variabel Indikator

1 BetterBusiness 1.PerbaikanAksebilitas

2.PerbaikanKelembagaan

2 BetterIncome 1.Membukapelatihan

pemasaran

2.Pelatihanmanajemen

keuangan

BABIII
METODEPENELITIAN

3.1.JenisPenilitain

Jenis penelitian iniadalah penelitian lapangan atau yang dikenal

dengan field research.Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang
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dilakukan dilapangan atau dilokasipenelitian,suatu tempatyang dipilih

sebagailokasiuntukmenyelidikigejalaobjektifsebagaimanaterjadidilokasi

tersebut.Objekdalam penelitianiniadalahinformasiyangdibutuhkanpeneliti

beradadilapanganyaituinformasidaripemerintahdesadanmasyarakat

yangbertanijagungdiDesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompu.

3.2.TempatdanwaktuPenelitian

PenilitiandilakukandiDesaMadapramaKecamatanWojaKabupaten

Dompu,lebihkhususnyaterhadappemerintahdesadanmasyarakatpetani

jagungdidesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompu.Penelitian

inidilakukanpadaakhirbulanMaret,mulaitanggal29Maret-tanggal16April

tahun2021.

3.3.SumberData

Sumberdataadalahsubjekdarimanadatadapatdiperoleh.2Sumber

data yang digunakan dalam penelitian iniyaitu sumberdataprimerdan

sumberdataskunder
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3.3.1 SumberDataPrimer

Sumberdataprimeradalahsumberpertamadimanasebuahdata

dihasilkan,dandatayangdiperolehsecaralangsungdaripemerintahdesa

danmasyarakatbaikyangdilakukanmelaluiwawancara,observasi,dan

alatlainnya.Adapunsumberdataprimerdalam penelitianiniadalahkepada

pemerintah desa dan masyarakatpetanijagung diDesa Madaprama

KecamatanWojaKabupatenDompu.

Tabel3.1

UnitAnalisaDataPrimer

No Variabel Indikator JenisData Metodepengumpulan

data

1 BetterBusiness 1.Perbaikan
Aksebilitas

2.Perbaikan
Kelembagaa
n

1)Kepaladesamembukaakses
bagipetanijagungdalam
menjualhasilproduksi

2)Kepaladesamembukaakses
petanijagungterhadap
permodalan

3)Aksesmendapatkanbibitdan
pupuk

Wawancaramendalam

2 BetterIncome 1.Membuka

pelatihan

pemasaran

2.Pelatihan

manajeme

nkeuangan

1)Kepaladesa
memberi/mengupayakan
pelatihanpemasaranbagi
petanijagung

2)Kepaladesamemberikan
peluangpelatihanmanajemen
keuangan/modalbagipetani
jagung

Wawancaramenadalam
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3.3.2 SumberDataSkunder

Sumberdataskunderadalahsumberdatakeduasesudahsumber

dataprimer.Datayangdihasilkandarisumberdatainiadalahdaridata

skunder.Dapatjugadikatakanbahwadataskunderadalahbahan-bahan

ataudatayangmenjadipelengkapdarisumberdataprimer.

Table3.2

UnitAnalisaDataSkunder

No Variabel Indikator JenisData Metodepengumpulan

data

1 BetterBusiness 3.Perbaikan
Aksebilitas

4.Perbaikan
Kelembagaa
n

1)DokumenProfileDesa
Madaprama

2)DokumenPeraturanDesa
tentangDokumen
PemberdayaanPetani

3)DokumenRencana
PembangunanDesa

4)DokumenAnggaran
PendapatandanBelanjaDesa

5)DokumenDataJumlahPetani
Jagung

6)DokumenAbsensiKehadiran
Pelatihan

7)FotoPelatihanpetani

Dokumentasi

2 BetterIncome 3.Membuka

pelatihan

pemasaran

4.Pelatihan

manajeme

nkeuangan

1)DokumenProfileDesa
Madaprama

2)DokumenPeraturanDesa
tentangDokumen
PemberdayaanPetani

3)DokumenRencana
PembangunanDesa

4)DokumenAnggaran
PendapatandanBelanjaDesa

5)DokumenDataJumlahPetani
Jagung

dokumentasi
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6)DokumenAbsensiKehadiran
Pelatihan

7)FotoPelatihanpetani

3.4.MetodePengumpulanData

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode

pengumpulandatayangakandiolahdianalisisdengansuatumetodetertentu

yangselanjutnyaakanmenghasilkansuatuhalyangdapatmenggambarkan

ataumengindikasikansesuatu.

Teknikpengumpulandatamerupakanlangkahyangpalingstrategis

dalam penelitian,karenatujuanutamadaripenelitianadalahmendapatkan

data.Tanpamengetahuiteknikpengumpulandata,makapenelititidakakan

mendapatkan data yang memenuhistandardata yang ditetapkan.Maka

penelitimenggunakanmetodepengumpulandatasebagaiberikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara

(interviewer)yangmengajukanpertanyaandanterwawancara(interviewee)

yang memberikan jawaban ataspertanyaan itu.Wawancara merupakan

salahsatuteknikpengumpulandatayangdilakukandenganberhadapan

secaralangsungdenganyangdiwawancaratetapidapatjugadiberikan
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daftarpertanyaandahuluuntukdijawabpadakesempatanlain.Wawancara

merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang

diperolehsebelumnya.

Table3.3

NarasumberPenelitian

No Narasumber Jumlah

1 Kepaladesa 1orang

2 SekretarisDesa 1orang

3 KetuaBPD 1orang

4 PetaniJagung 5orang

5 Persatuan Petani
Jagung/Gapoktani

2orang

Jumlah 10orang

Wawancaradilihatdaribentukpertanyaandapatdibagidalam 3

(tiga)bentuk,yaitu:

a.Wawancaraberstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola

pertanyaanyangdikemukakan.
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b.Wawancaratakberstruktur

Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh

respondentanpaterikatpadahal-haltertentu.

c.Campuran

Bentukinimerupakancampuranantarawawancaraberstruktur

dantakberstruktur.

Dalam hal ini wawancara yang peneliti gunakan adalah

wawancara campuran.Wawancara campuran yaitu berstrukturdan tak

berstruktur.Berstrukturyaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan

kepada jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan,dan tak

berstrukturyaitupertanyaan-pertanyaanyangdapatdijawabsecarabebas

tanpaterikatpadahal-haltertentu.Sehinggawawancaramenjadilancar

dan tidak kaku.Adapun sasaran wawancara pemerintah desa dan

masyarakatpetanijagungdidesadiDesaMadapramaKecamatanWoja

KabupatenDompu.Bv

3.4.2 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu.Dokumenbisaberbentuktulisan,gambar,ataukarya-karyadari

seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan
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harian, sejarah-sejarah kehidupan, ceritera-ciretera, biografi-biografi,

peraturan-peraturandankebijakan-kebijakan.

Dokumenyangberbentukgambar,misalnyafoto-foto,gambar-

gambar,sketsa-sketsa dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya,

misalnyakaryaseniyangdapatberupagambar-gambar,patung-patung,

film-film dan lain-lain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaanmetodeobservasidanwawancaradalam penelitiankualitatif.

Adapun dokumentasidalam penelitian iniberupa foto-foto,objek,

keadaandanpertanyaan-pertanyaanyangditanyakanpadapemerintahdesa

dan masyarakatpetanijagung diDesa Madaprama Kecamatan Woja

KabupatenDompu.

3.5.MetodeAnalisisData

Penelitiankualitatifmenggunakananalisisdatasecarainduktif.Analisis

induktifbermaknaanalisisyangdimulaidenganmelakukanobservasispesifik

menuju terbentuknya pola umum.Dengan menggunakan metode induktif,

dapatdisusunpengetahuanyangberlakusecaraumum.

Adapundalam penelitianini,penelitiakanmenggunakanteknisanalisis

datasecarainduktifyaitudenganmenganalisisdatayangbersifatkhusus
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menjadidatayanglebihbersifatumum.Denganmenggunakananalisisdata

secarainduktif,pengamatan-pengamatanyangsesuaidengankegiatanperan

pemerintahdesadalam pemberdayaanpetanijagungditengahwabahCovid-

19diDesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDompu.Kemudiandari

pemahaman tersebutdiambilkesimpulan umum tentang apa saja peran

pemerintah desa dalam pemberdayaan petanijagung ditengah pandemi

Covid-19diDesaMadapramaKecamatanWojaKabupatenDomputahun

2020.


