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ABSTRAKSI  
 

Sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk pertumbuhan dan 
pembangunan desa. Kualitas sumber daya manusia bisa dikatakan baik apabila 
pembangunan ekonominya juga berkembang. Pada penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk pembangunan ekonomi daerah, mendeskripsikan proses 
pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendeskripsikan peran 
stakeholder dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan  
ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 
dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya 
yang ada dan bersama  mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu 
pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan  
sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan 
untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Metode penulisan yang 
digunakan yaitu studi pustaka, jadi pada penulisan studi pustaka yaitu dengan 
mengumpulkan bahan-bahan, materi-materi, data-data dan informasi-informasi yang 
diperoleh dari buku atau jurnal. Kesimpulan ditunjukkan bahwa dengan meningkatkan 
kualitas SDM di wilayah desa maka ekonomi desa atau pembangunan desa juga 
dapat meningkat. Dengan demikian, kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia akan memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat 
desa.  
 
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas SDM 

 
     

ABSTRACT 
 

Human resources need to be increased for the growth and development of the 
village. The quality of human resources can be said to be good if economic 
development is also growing. In this study aims to describe the form of regional 
economic development, describing the process of implementing economic 
empowerment, describes the role of stakeholders and analyze the constraints faced in 
improving the economies of rural communities. Regional economic development is a 
process by which local governments and communities to manage resources - 
available resources and jointly take the initiative of regional development. Therefore, 
local government and community participation and the use of existing resources must 
be able to assess the potential resources needed to design and build the local 
economy. Writing method used is literature, so in writing the book study is to collect 
materials, materials, data and information obtained from a book or journal. 
Conclusions indicated that by improving the quality of human resources in rural areas, 
the rural economy or rural development may also increase. Thus, policies to improve 
the quality of human resources will be a positive influence for the welfare of rural 
communities. 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia 
terkait dengan terbatasnya lapangan 

pekerjaan yang ada didesa karena 
minimnya pendidikan rendah dari 
masyarakat, artinya peningkatan kualitas 
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SDM itu berbasis pada peran serta 
masyarakat dinilai penting selain karena 
terbatasnya kemampuan pemerintah 
dalam mendanai pembangunan kualitas 
sumber daya manusia karena pada 
hakikatnya pendidikan adalah 
emansipatoris (Poespowardojo, 2007). 
 Theodore W. Schult dan ekonom 
lain mulai membahas dampak 
investasisumber daya manusia bagi 
pertumbuhan ekonomi barulah hal ini 
diperhatikan. Pembahasan mengenai 
masalah ini, hubungan investasi sumber 
daya manusia dengan produktivitas 
mulai disampaikan munculnya Gary S. 
Becker dengan analisisnya mengenai 
Human Capital tersebut (Warsito Jati, 
2002). Sumber daya manusia sebagai 
salah satu faktor produksi selain sumber 
days alam, modal, entrepreneur untuk 
menghasilkan output. Semakin tinggi 
kualitas sumber daya manuasia, maka 
semakin meningkat pula efisiensi dan 
produktivitas suatu negara. 
Sejarah mencatat bahwa negara yang 
menerapkan paradigma pembangunan 
berdimensi manusia telah mampu 
berkembang meskipun tidak memiliki 
kekayaan sumber daya alam yang 
berlimpah. Penekanan pada investasi 
manusia yang diyakini merupakan basis 
dalam meningkatkanproduktivitas faktor 
produksi secara total. Tanah, tenaga 
kerja, modal fisik bisa saja mengalami 
diminishing return, namun ilmu 
pengetahuan tidak. 

Robert M. Solow menekankan 
kepada peranan ilmu pengetahuan dan 
investasi modal 
sumber daya manusia dalam memacu 
pertumbuhan ekonomi. Teori Solow ini 
kemudian dikembangkan teori baru 
pertumbuhan ekonomi yang dikenal 
sebagai The New Growth 
Theory. (H. A. R. Tilaar, 2000) Beberapa 
faktor yang menyebabkan perlunya 
mengembangkan tingkat pendidikan di 
dalam usaha untuk membangun suatu 
perekonomian, adalah 

1. Pendidikan yang lebih tinggi 
memperluas pengetahuan 
masyarakat dan 
mempertinggirasionalitas 
pemikiran mereka. Hal ini 
memungkinkan masyarakat 

mengambil langkah yang 
lebih rasional dalam 
bertindak atau mengambil 
keputusan. 

2. Pendidikan memungldnkan 
masyarakat mempelajari 
pengetahuan-pengetahuan 
teknis yang diperlukan untuk 
memimpin dan menjalankan 
perusahaan-perusahaan 
modern dan kegiatan-
kegiatan modern lainnya. 

3. Pengetahuan yang lebih baik 
yang diperoleh dari 
pendidikan menjadi 
perangsang untuk 
menciptakan pembaharuan-
pembaharuan dalam bidang 
teknik, ekonomi dan dalam 
berbagai aspek kehidupan 
masyarakat lainnya. 

 
2. METODE  

Metode ini menggunakan metode 
penulisan studi pustaka. Metode 
penulisan studi pustaka adalah metode 
karya tulis ilmiah dengan mengumpulkan 
bahan-bahan, materi-materi, data-data 
dan informasi yang diperoleh dari buku-
buku atau jurnal yang sudah tersedia 
 
3. PEMBAHASAN 

Sonny Sumarsono (2003), 
Sumber Daya Manusia atau human 
recources mengandung dua pengertian. 
Pertama, adalah usaha kerja atau jasa 
yang dapat diberikan dalam proses 
produksi. Dalam hal lain SDM 
mencerminkan kualitas usaha yang 
diberikan oleh seseorang dalam waktu 
tertentu untuk menghasilkan barang dan 
jasa. Pengertian kedua, SDM 
menyangkut manusia yang mampu 
bekerja untuk memberikan jasa atau 
usaha kerja tersebut. Mampu bekerja 
berarti mampu melakukan kegiatan yang 
mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu 
bahwa kegiatan tersebut menghasilkan 
barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan atau masyarakat.  

Ada baberapa pendapat yang 
dipaparkan oleh para ahli tentang 
pengertian dari kualitas sumberdaya 
manusia. Di antaranya Menurut Soekidjo 
Notoatmodjo dalam bukunya yang 
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berjudul “Pengembangan Sumber Daya 
Manusia”, beliau mengatakan bahwa 
:“Kualitas sumber daya manusia adalah 
menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik 
(kualitas fisik) dan aspek non fisik 
(kualitas non fasik) yang menyangkaut 
kemampuan bekerja, berpikir dan 
keterampilan”.Sedangkan menurut 
pendapat dari M. Dawam Raharjo dalam 
bukunya yang berjudul “ Intelektual, 
Inteligensia dan perilaku politik bangsa”, 
beliau mengatakan bahwa yang 
dimaksud kualitas sumberdaya manusia 
adalah: “Kualitas sumber daya manusia 
itu tidak hanya ditentukan oleh aspek 
keterampilan atau kekuatan tenaga 
fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan 
oleh pendidikan atau kadar 
pengetahuannya, pengalaman atau 
kematangannya dan sikapnya serta nilai-
nilai yang dimilikinya”.Dan beliau juga 
mengatakan bahwa aspek biologi juga 
memiliki peran dan arti penting bagi 
peningkatan kualitas sumber 
dayamanusia. Dengan pengertian yang 
dikemukankan oleh para ahli di 
atas,maka dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan kualitas 
sumberdaya manusia adalah sumber 
daya manusia yang memenuhi kriteria 
kualitas fisik (kesehatan) dan kualitas 
intelektual (pengetahuan 
danketerampilan). 
 Pembangunan (development) 
adalah proses perubahan yang 
mencakup seluruh system sosial, seperti 
politik, ekonomi, infrastruktur, 
pertahanan, pendidikan dan teknologi, 
kelembagaan, dan budaya (Alexander 
1994). Portes (1976) mendefinisiskan 
pembangunan sebagai transformasi 
ekonomi, sosial dan budaya. Sama 
halnya dengan Portes, menurut Deddy T. 
Tikson (2005) bahwa pembangunan 
nasional dapat pula diartikan sebagai 
transformasi ekonomi, sosial dan budaya 
secara sengaja melalui kebijakan dan 
strategi menuju arah yang diinginkan. 
Sedangkan dalam pengertian ekonomi 
murni, pembangunan adalah suatu 
usaha proses yang menyebabkan 
pendapatan perkapita masyarakat 
meningkat dalam jangka panjang. 
(Sukirno, 1995 : 13).  

 Pembangunan didesa dimukai 
dengan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang ada. Dengan 
memiliki sumber daya manusia yang 
berobot tentu secara tidak langsug 
pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi segera berkembang. Menurut 
Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi 
berartiperkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan 
barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran 
masyarakat meningkat. 
 
Perencanaan Pembangunan Pespektif 
dan Tahunan  

Menurut Undang Undang No. 25 
Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional adalah kesatuan 
tata cara perencanaan pembanunan 
untuk menghasilkan rencana – rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan yang 
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara dan masyarakat di tingkat Pusat 
dan Daerah.  
Perencanaan Pembangunan dapat 
dilihat pembedanya dari segi jangka 
waktu rencana, yaitu : (Tjokroamidjojo, 
1990)  

1. Rencana Jangka Panjang. 
Perencanaan ini meliputi jangka 
waktu 10 tahun keatas. 

2. Rencana Jangka Menengah. 
Perencanaan ini meliputi jangka 
waktu antara 3 sampai dengan 8 
tahun.  

3. Rencana Jangka Pendek. 
Perencanaan dengan jangka 
waktu setengah sampai dengan 2 
tahun.  
 

a. Pengertian Pembangunan 
Daerah  
Pembangunan ekonomi daerah 

adalah suatu proses dimana pemerintah 
daerah dan masyarakatnya mengelola 
sumberdaya – sumberdaya yang ada 
dan bersama-sama mengambil inisiatif 
pembangunan daerah. Oleh karena itu 
pemerintah daerah beserta partisipasi 
masyarakatnya dan dengan 
menggunakan sumberdaya – 
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sumberdaya yang ada harus mampu 
menaksir potensi sumberdaya – 
sumberdaya yang diperlukan untuk 
merancang dan membangun 
perekonomian daerah.  
 
b. Tujuan Pembangunan Daerah  

Pembangunan daerah 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan, baik jangka 
panjang maupun jangka pendek. Tujuan 
pembangunan jangka pendek adalah 
menunjang atau mendukung 
keberhasilan pembangunan proyek – 
proyek penunjang daerah. Tujuan 
pembangunan jangka panjang adalah 
mengembangkan seluruh desa di 
Indonesia menjadi desa swasembada 
melalui tahap – tahap desa swadaya dan 
swakarya dan memperhatikan 
keserasian pembangunan daerah 
pedesaan dan daerah perkotaan, 
imbangan kewajiban antara pemerintah 
dan masyarakat serta keterpaduan yang 
harmonis antara program sektoral atau 
regional dengan partisipasi masyarakat 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat setempat dalam rangka 
pemerataan pembangunan di seluruh 
Indonesia (Sudirwo, 1981 :64) 
  
c. Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa  
PNPM Mandiri Desa adalah 

program nasional penanggulangan 
kemiskinan terutama yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat. Pengertian 
yang terkandung mengenai PNPM 
Mandiri Desa adalah : (Pedoman Umum 
PNPM Mandiri Desa). Priyono (1996) 
memberikan makna pemberdayaan 
masyarakat sebagai upaya menjadikan 
suasana kemanusiaan yang adil dan 
beradab menjadi semakin efektif secara 
struktural, baikdalam kehidupan 
keluarga, masyarakat, negara, regional, 
internasional maupun dalam bidang 
politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. 
Memberdayakan masyarakat 
mengandung makna mengembangkan, 
memandirikan, men-swadayakan dan 
memperkuat posisi tawar-menawar 
masyarakat lapisan bawah terhadap 
kekuatan penekan di segala bidang dan 
sektor kehidupan. Pembangunan Daerah 

Kabupaten Si-doarjo melalui program-
programnya se-perti Gardu Taskin 
(Gerakan Mendukung Pengentasan 
Kemiskinan, bantuan langsung desa 
tertinggal non IDT, JPS, dan GKD telah 
banyak melakukan usaha pengentasan 
kemiskinan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat pedesaan,  

Untuk mencapai sasaran 
tersebut, proses pemberdayaan 
masyarakat dapat dilakukan melalui 3 
tahap, yaitu: 1) Inisial, dari pemerintah 
oleh pemerintah, untuk rakyat; 2) 
Partisipatoris, dari pemerintah, bersama 
pemerintah, oleh pemerintah ber-sama 
masyarakat untuk rakyat; 3) Eman-
sipatif, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat, serta didukung oleh pemerintah 
bersama rakyat (Vidyandika dan 
Pranarka, 1996). Dalam pemberdayaan 
masyarakat, Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi  berperan dalam: a) 
meningkatkan ketersediaan sarana dan 
prasarana pedesaan untuk mendukung 
proses produksi, pengolahan dan 
pemasaran serta pelayanan sosial 
masyarakat; b) meningkatkan partisipasi 
dalam pengelolaan pemanfaatan dan 
peningkatan maupun kelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup untuk 

PNPM Madiri Desa adalah 
program nasional dalam wujud kerangka 
kebijakan sebagai dasar dan acuan 
pelaksanaan program-program 
penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. PNPM 
Mandiri Desa dilaksanakan melalui 
harmonisasi dan pengembangan sistem 
serta mekanisme dan prosedur program, 
penyediaan pendampingan dan 
pendanaan stimulan untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan yang 
berkelanjutan. Pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk 
menciptakan/meningkatkan kapasitas 
masyarakat, baik secara individu 
maupun berkelompok, dalam 
memecahkan berbagai persoalan terkait 
upaya peningkatan kualitas hidup, 
kemandirian dan kesejahteraannya. 
Pemberdayaan masyarakat memerlukan 
keterlibatan yang besar dari perangkat 
pemerintah daerah serta berbagai pihak 
untuk memberikan kesempatan dan 
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menjamin keberlanjutan berbagai hasil 
yang dicapai.  
 

 
4. PENUTUP 

Pendidikan mempunyai tujuan 
yang lebih dari mempersiapkan seorang 
pekerjayang produktif. Pendekatan 
humanisme menuntut proses pendidikan 
sebagai suatu prosestotal untuk 
mengembangkan manusia seutuhnya. 
Peran ganda pendidikan perlu 
ditekankandan diterapkan. Peran 
tersebut adalah : 

1. Pendidikan berfungsi untuk 
membina kemanusiaan (human 
being). Hal ini berarti 
bahwapendidikan pada akhirnya 
dimaksudkan untuk 
mengembangkan seluruh 
pribadimanusia, termasuk 
mempersiapkan manusia sebagai 
anggota masyarakatnya, 
warganegara yang baik dan rasa 
persatuan (cohesiveness). 

2. Pendidikan mempunyai fungsi 
sebagai human resources yaitu 
mengembangkankemampuannya 
memasuki era kehidupan baru 
seperti kompetitif dan 
employability(H. A. R. Tilaar, 
2000). 
 
Mengingat pentingnya peran 

pendidikan tersebut, maka investasi 
modal manusiamelalui pendidikan di 
negara berkembang sangat diperlukan 
walaupun investasi di bidangpendidikan 
merupakan investasi jangka panjang 
secara makro, karena hal itu akan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusianya. Keterbatasan dana 
mengharuskan adanyapenetapan 
prioritas dari berbagai pilihan kegiatan 
investasi di bidang pendidikan 
yangsesuai, dalam jangka panjang akan 
mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 
Investasi yangmenguntungkan adalah 
investasi modal manusia untuk 
mempersiapkan kreativitas,produktivitas 
dan jiwa kompetitif dalam 
masyarakatnya. 
 

Bentuk/macam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat desa khususnya 

bagi petani jeruk yang ada di kecamatan 
bangorejo, meliputi: pemberian bantuan 
modal, bantuan fasilitas, pelatihan, studi 
banding, bantuan bahan baku/peralatan 
dan perluasan pasar. Stakeholders yang 
berperan dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa adalah Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi  dan Kelompok 
Usaha Bersama (KUB). Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi berperan dalam: 
a) meningkatkan ketersediaan sarana 
dan prasarana pedesaan untuk 
mendukung proses produksi, 
pengolahan dan pemasaran serta 
pelayanan sosial masyarakat; b) 
meningkatkan partisipasi dalam 
pengelolaan pemanfaatan dan 
peningkatan maupun kelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup untuk 
menopang kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat pedesaan; c) 
mengembangkan kelembagaan yang 
dapat mempercepat proses modernisasi 
perekonomian masyarakat pedesaan 
melalui pengembangan agribisnis 
dengan memfokuskan kepada pengem-
bangan organisasi bisnis terutama yang 
dikuasai oleh masyarakat dengan 
didukung oleh pelaku ekonomi lainnya 
secara kemitraan; d) meningkatkan 
investasi dalam pengembangan sumber 
daya manusia yang dapat mendorong 
produktivitas, kewiraswastaan dan 
ketahanan sosial masyarakat pedesaan 
untuk mengembangkan kehidupan 
ekonomi sosial masyarakat.  
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