
Desa adl suatu perwujudan geografis yg

ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografis politis

sosial ekonomis dan kultural yg terdapat disitu

dlm hub nya dan pengaruh timbal balik dg

daerah daerah lainnya



Beberapa Pengertian Desa

Land settlement : adalah suatu 

tempat/daerah dimana penduduk 

berkumpul dan hidup bersama,dimana 

mereka dapat menggunakan lingkungan 

setempat untuk mempertahankan 

kelangsungan dan mengembangkan 

kehidupannya



Ciri-Ciri Desa

 Desa dan masyarakatnya masih banyak 
terikat dengan lingkungan alam ( masih 
banyak tergantung pada irama musim )/ 
seasonal rhythm.

 Keluarga di desa merupakan suatu unit 
sosial dan kerja

 Pada desa yang sudah 
industrialisasi,kehidupan lebih 
individualistis/patembayan



Beberapa Hal Penting

1. Komponen daerah yg tdk begitu luas

2. Organisasi sosial

3. Penduduk yg jumlahnya tdk begitu besar

4. Mata pencaharian yg dominan adalah 

sektor pertanian

5. Kesatuan hukum yg dpt melaksanakan 

pemerintahan secara mandiri

6. Relasi dan interaksi dg drh lain



Unsur Desa

1) Daerah

2) Penduduk

3) Tata  kehidupan



Penghuni Desa

 Mereka yg terikat pd pertanian,disebut 

primary producer.

 Mereka yg tinggal didesa pertanian,tetapi 

tdk mengolah tanah,tetapi mengerjakan 

sesuatu yg diperlukan bagi pengolahan 

tanah spt membuat cangkul,bajak dsb.

 Mereka yg tinggal diperbatasan desa dan 

kota yg disebut sbg penduduk rurban.



Nilai Desa Ditentukan Oleh:

 Potensi sosial

 Potensi Ekonomi

 Potensi Agraris

 Potensi demografis

 Potensi kultural dan

 Potensi politik

 Potensi-potensi tsb mencerminkan dinamika 
dan aktivitas desa.                                       



Pola Desa (Village Type)

• Menurut Finch dan Trewarta ada 2 yaitu 
tipe terisolir dan tipe memusat.

• Tipe memencar bila jarak antar rumah 
cukup jauh dan dipisahkan oleh areal 
sawah.

• Tipe memusat bila terdapat unit rumah yg 
mengelompok jadi 1 dg areal pertanian 
disekelilingnya.



Tipe pemukiman memusat,krn:

• Daerah-daearah dg tanah subur,

• Daerah-daerah dg relief yang sama,misal 
drh dataran rendah menjadi sasaran 
penduduk.

• Daerah dg permukaan air tanah yg 
dalam,menyebabkan sedikitnya 
sumur,pembuatannya mahal,jd 1 sumur 
utk rame-rame.

• Daerah yg tidak aman. 



Penyebab Tipe Menyebar

• Daerah banjir dpt mpk pemisah antara 

rural settelment satu dg lainnya,

• Daerah dg topografi kasar,

• Permukaan tanah dangkal,bisa membuat 

sumur dimana-mana,shg pemilikan rumah 

lebih bebas.



TIPE Memusat/Compact Rural 

Settlement

• Keuntungan : rumah dekat dengan tempat 

kerja sehingga irit waktu,tenaga dan biaya.

• Kerugiannya: 

• Pergaulan menjadi agak tertutup dengan 

desa-desa lain,sehingga kadang-kadang 

perkembangannya tidak pesat.



Pola Pemukiman di Jawa adl 

Berdasarkan Kondisi Geografisnya

 Memanjang jalan,umumnya ada didrah 
dataran,

 Memanjang sungai,ini jg didrh dataran,

 Radial,terdapat didrah vulkan,

 Tersebar,mempunyai bbrp pusat terdpt 
didrh karst,

 Memanjang pantai,terutama 
perkampungan nelayan,sejajar pantai 
dan jalan Ka,terutama di pantura Jawa



Macetnya Interaksi Desa-Kota

Stagnasi pengiriman hasil bumi dari desa 

ke kota shg ada pembusukan barang dan 

merugikan penddk,

Stagnasi Ekonomi yaitu macetnya 

perdagangan,

Stagnasi pendidikan,yaitu terhalangnya 

pelajar dari desa ke kota,

Stagnasi administrasi yaitu terhalangnya 

hubungan pem.pusat dg desa.



Pengaruh positip penetrasi kota ke 

desa:

• Wawasan penduduk bertambah di berbagai 

bidang,

• Munculnya beberapa pelopor kemasyarakatan,

• Munculnya pemerataan dibidang transportasi yg 

banyak didominasi orang kota,

• Penerapan teknologi tepat guna diberbagai 

bidang dpt meningkatkan hasil desa



Masuknya para ahli dipelbgai disiplin ilmu 
membawa manfaat desa dlm melestarikan 
desanya,khususnya pencegahan erosi 
dan pencarian air bersih,

Campur tangan pem.pusat akan 
meningkatkan kualitas dan kuantitas di bd 
wiraswasta spt kerajinan tangan,industri 
rumah tangga,peternakan unggas dan 
teknik pertukangan.



Interaksi

• Adalah terjadinya hubungan /kontak 

antara 2 wilayah atau lebih shg ada wujud 

tertentu.

• Adanya kemajuan transportasi antar drh 

maka sifat isolasi desa berangsur-angsur 

berkurang.

• Transportasi harus diupayakan tidak 

macet.



Status Desa

 Status Berkembang /growing village

 Status Mundur/declining village

 Status tetap/stable village



Stadia Tingkat Kemakmuran

 Daerah minus : kemampuan manusia 

rendah dan tata geografi buruk.

 Daerah dengan tingkat penghidupan 

minim : kemampuan manusia agak 

rendah dan tata geografi sedang.

 Daerah harapan : kemampuan manusia 

sedang dan tata geografi sedang



 Daerah makmur : kemampuan manusia 
tinggi dan tata geografi sedang

 Daerah ideal : kemampuan manusia 
tinggi dan tata geografi baik

 Setiap desa mempunyai setting ( tata 
geografi ),human efforts ( faktor usaha 
manusia ) yang berbeda sehingga 
mempunyai tingkat kemakmuran dan 
kemajuan penduduk yang berbeda pula



Gotong Royong dan Latar 

Belakangnya

• Faktor topografi setempat yang 
memberikan suatu ajang hidup dan suatu 
adaptasi kepada penduduk,

• Faktor iklim yang memberikan pengaruh 
positip/negatip terhadap 
penduduk,terutama petani,

• Faktor bencana alam spt letusan 
gunung,gempa bumi,banjir dsb yg harus 
dihadapi/dialami bersama



Nilai Desa

• Ditentukan oleh potensi desa 

(sosial,ekonomi,demografis,agraris,politis 

kulturil dsb ).

• Jadi arti nilai desa mencakup evaluasi 

terhadap maju mundurnya desa yang 

menyangkut : faktor luas desa,penduduk 

dan modal desa.



Dinamika Suatu Desa

• Areal bertambah,berarti adanya aktifitas 

positif menghadapi masalah tekanan 

penduduk.

• Penduduk bertambah,berarti banyak 

persoalan yang ditangani.

• Modal desa bertambah berarti 

menunjukkan kegiatan dalam usaha 

investmen guna pembangunan desa.



3 Masalah Pokok di Desa

• Pemerintahan Desa,menyangkut bidang 

administrasi dan pemerintahan desa.

• Masyarakat Desa,menyangkut bidang 

kulturil,sosial dan ekonomi.

• Daerah desa sebagai suatu 

lingk.alam,menyangkut bidang fisik ( 

persoalan tanah,penyediaan sumber air 

dan penggunaannya ).



Masalah Administrasi

• Dasar penggolongan desa belum seragam

• Status desa (diberi otonomi atau tidak ).

• Tenaga administrasi harus ditingkatkan 
dengan pelatihan berbagai bidang untuk 
statistik sehari-hari ( angka 
penduduk,angka ternak,luas tanah 
pertanian) dan management 
ketatausahaan,supaya bisa mengimbangi 
berbagai kebijakan.



Masalah Masyarakat Desa

• Pendidikan belum memuaskan.

• Bidang pertanian yang menyangkut sosial 

ekonomi penduduk,spt pembagian air dan 

pupuk yang tidak merata serta:

• 70% petani memiliki 0-0,5 ha tanah

• 25%                        0,5-1 ha tanah

• 3%                             1-2 ha tanah

• 1,5%                            2-5 ha tanah



Masalah Daerah Desa

• Meliputi faktor tanah,modal,tenaga 

karja,kepemimpinan dan organisasi.

• Kemiskinan krn rendahnya produktivitas 

tanah,kurangnya modal,rendahnya tingkat 

pendidikan dan kekurangan leadership yang 

dapat membimbing kearah kemajuan 

ekonomi.

• P.tanah bisa diatasi bila penddkn maju,modal d 

tingkatkan dan efisien/ekonomis 

penggunaannya.



Desa Maju/ Mundur

• Potensi Desa: sumber alam,penduduk dan 

pejabat/pamongnya.

• Interaksi antara desa dengan kota atau 

rural interction,termasuk didalamnya 

perkembangan lalu lintas.

• Lokasi Desa terhadap daerah-daearah 

disekitarnya yang lebih maju.



Inti Memajukan dan Membangun 

Desa

• Menempatkan warga desa dalam 
kedudukan sebenarnya sbg wni  tdk spt pd 
zaman kolonial.

• Mengusahakan agar corak kehidupan dan 
penghidupan warga ditingkatkan atas 
dasar pikiran yang logis/rasional.

• Warga desa lebih kreatif,dinamis,fleksibel 
dlm menghadapi kesulitan utk 
meningkatkan semangat membangunnya.



Tujuan Modernisasi

• Memberi gairah dan semangat hidup 

baru,sehingga warga desa tidak jemu dengan 

lingkungan hidupnya.

• Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi 

warga desa sehingga dapat menahan arus 

urbanisasi.

• Meningkatkan bidang pendidikan,mengurangi 

arus pelajar kekota shg tenaga berpendidikan 

tetap tinggal didesa utk memajukan warganya.



Daerah Rurban

• Jarak dekat dengan kota,informasi dan 

transportasi lebih cepat.

• Kemungkinan bersekolah dikota lebih 

besar karena transportasinya mudah 

(aksesibilitasnya tinggi).

• Kesempatan memperoleh mata 

pencaharian tambahan dikota lebih besar.



Sumber Daya

• Adalah semua potensi dan lingkungan 
yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 
manusia.

• Semua persediaan atau potensi baru 
menjadi sumber daya kemampuan budaya 
telah memanfaatkannya.

• Potensi : komponen material lingkungan 
yaitu massa dan energi,benda 
biologis/non biologis.



Persediaan/total stock

• Apabila bisa dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yaitu 

sebagai bahan pangan,tempat 

berlindung,penghangat badan,transportasi 

dan sebagainya.



Sumber Daya

• Sumber daya alam

• Sumber daya manusia

• Lokasi relatif sebagai sumber daya



Sumber Daya Alam

• Sumber daya yang tidak dapat 

diperbaharui/non renewable resources adl 

sumber daya yg tdk dpt dipulihkan lagi sth 

digunakan.

• Contoh :Mineral bahan bakar/bahan bakar 

fosil ( minyak bumi dan gas alam ) serta 

logam



• Sumber daya yg dpt diperbaharui atau dpt 

pulih kembali adl sumber daya yg dpt pulih 

kembali secara alamiah ataupun secara 

budaya sth dimanfaatkan.

• Contoh : nabati dan hewani,energi yg 

dihasilkan oleh proses tenaga alam ( 

air,angin,pasang-surut,sinar panas 

matahari ).



• Sumber daya abadi :

• Keindahan panorama yang berharga bagi 

kepariwisataan dan faedah-faedah yang 

diperoleh dari iklim



Sumber Daya Manusia

• Tenaga fisik,pikiran dan kepemimpinannya

• Dapat dikelompokkan menjadi sumber 

tenaga kerja (man power resources ) dan 

sumber daya mental (mental resources ) 

berupa keahlian ( expertise ) dan 

kepemimpinan ( leadership ).



Lokasi Relatif

• Adalah posisi dan situasi suati wilayah ditinjau 

dari kondisi wilayah-wilayah yang lain 

disekelilingnya.

• Manfaatnya : memberikan manfaat nilai 

ekonomi,politik,strategi,sosial dll.

• Contoh adl Hongkong dan Singapura,terletak pd 

simpul-simpul jaringan jalan raya,pelayaran atau 

penerbangan bisa berinteraksi sibuk dan untung 

di segi ekonomi.



Kajian Aspek Sumber Daya

• Kemampuan dan batas kemampuan sumber 

daya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk 

(konsumen) dan kemajuan ilmu/teknologi.

• Kuantitas penggunaan sumber daya pada 

umumnya berkorelasi positip dengan 

pertimbuhan penduduk.

• Kualitas dan kuantitas eksploitasinya sangat 

dipengaruhi kemajuan dan penerapan teknologi.



Perubahan Sumber Daya

• Sumber daya yang dapat diperbaharui 
bisa berubah menjadi sumber daya yang 
tidak dapat diperbaharui.

• Hutan banyak membawa manfaat,krn 
kemajuan teknologi hutan dibabat dalam 
waktu singkat,shg P.Kalimantan berubah 
dari sumber daya hutan menjadi sumber 
bencana,namun kemajuan iptek sekaligus 
bisa mencegahnya.



• Di P.Jawa terjadi kontradiksi pada 
penggunaan lahan pertanian,di kota makin 
terdesak utk 
permukiman,industri,pelebaran jalan 
dsb,shg areal pertanian berkurang,ttp dpt 
diimbangi dg pembukaan lahan pertanian 
bari diluar Jawa.

• Bentuk ancaman lain adl banjir dan 
kekeringan,serangan hama.



Peternakan

• Semua binatang ternak bisa 

dikembangkan dengan tumbuh-tumbuhan 

dan rumput pada khususnya.

• Jadi meningkatkan usaha produksi 

peternakan dpt dilakukan dg 

meningkatkan usaha pertanian



Perikanan

• Perlunya pencermatan istilah bahwa laut 
sbg sumber daya ikan adl sumber 
kekayaan tak terhingga.

• Bagaimana dengan keberadaan 
limbah,zat-zat kimia buangan dari daratan 
dan kapal ?

• Untuk melestarikan telah diupayakan ttg 
peraturan ttg penangkapan ikan dan 
pengusahaan kekayaan laut.



• Penerapan aquakultur di laut,dimana di 

bagian –bagian laut tertentu dipelihara 

tumbuhan dan jenis ikan tertentu dg 

menerapkan ilmu dan tekonologi modern.

• Peningkatan hasil laut dg menerapkan 

ilmu dan teknologi modern mulai dari 

pemeliharaan,pengembangan dan 

penengkapannya disebut dg revolusi biru.


