BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1

Permasalahan Pembangunan
Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari
permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Jatilor secara rinci
sebagai berikut :
4.1.1. Pelayanan Dasar
a.

Bidang Pendidikan
1. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD,
TK dan SD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD,
TK dan SD;
3. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
4. Masih

rendahnya

kualitas

pendidik

dan

tenaga

kependidikan.
5. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan
pelayanan pendidikan.
b. Bidang Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu
melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya
jangkauan

akses

pelayanan

kesehatan

untuk

ibu

melahirkan, terlambatnya mengambil keputusan oleh
pihak keluarga, terbatasnya bidan desa.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular
dan

adanya

kecenderungan

meningkatnya

angka

kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan
oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola
hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
3. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana,
prasarana maupun sumberdaya kesehatan.
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4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia dibawah
lima tahun.
5. Masih

kurangnya

kesadaran

masyarakat

dalam

penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep
dokter atau obat generik.
6. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum
optimal.
c.

Bidang Pekerjaan Umum
Jalan
1. Masih

belum

memadainya

pelayanan

jaringan

transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang
ada, dan masih banyaknya kerusakan.
Sampah
1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya
jumlah penduduk.
2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sumber Daya Air
1. Tidak sempurnya kondisi jaringan irigasi dan jaringan
pengairan

lainnya

untuk

pemenuhan

kebutuhan

pengairan sawah.
2. Belum

optimalnya

pemanfaatan

potensi

air

tanah,

dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana
pengembangan air tanah.
Limbah
1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di
pemukiman.
2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air
limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).
Pembangunan Saluran Drainase
1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi
bencana banjir.
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2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memlihara
saluran drainase.
Penataan Lingkungan
1. Penataan

pembangunan

lingkungan

pemukiman

penduduk belum sesuai harapan.
2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau
dusun yang memadai.
d. Bidang Perumahan
1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni,
karena

sebagian

didominasi

besar

karakter

merupakan
masyarakat

wilayah
yang

yang

bermata

pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan
gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual
dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa
Jatilor.
6. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan
fasilitas air bersih.
7. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki
rumah yang sehat dan layak huni.
8.

Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan
pertumbuhan pengadaan rumah.

e.

Bidang Penataan Ruang
1. Belum

adanya

data

dan/atau

dokumen

tentang

perencanaan tata ruang desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan
belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap
pelanggaran

pemanfaatan

ruang

dalam

upaya

pengendalian pemanfaatan ruang.
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f.

Perencanaan Pembangunan
1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang
perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan.
3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya
manusia

dalam

perencanaan,

pengelolaan

dan

pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta
belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.
g. Perhubungan
1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana
perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang
ada.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
h. Lingkungan Hidup
1. Meningkatnya

kuantitas

sampah,

terutama

sampah

plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan
hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan
bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya

intensitas

pemanasan

global

(global

warming).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh
masyarakat dan instansi pemerintah.
i.

Pertanahan
1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.

j.

Kependudukan
1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap
tertib administrasi kependudukan masih rendah, hal ini
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dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte
kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan
dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas
anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan
dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point
maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan
perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.
l.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti
program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan
Program KB.
3. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan
sejahtera I.

m. Sosial
1. Masih

tingginya

jumlah

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin,
keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan
wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial
masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (Corporate
Social Responcibility/CSR).
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n. Ketenagakerjaan
1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini
terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim
dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata
SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai
dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan
jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para
pencari kerja.
o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang
berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan
usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya
saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya
produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi,
sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan
UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan
UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis,
kompetensi dan manajemen seadanya.
p. Penanaman Modal
1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi
dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya
jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan
perbankan dll.
q. Kebudayaan
1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi
adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan
semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
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2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan
sejarah sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan
budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.
r.

Kepemudaan dan Olahraga
1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya
narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan
pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang
sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan.
Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai
harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan
pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan
atau belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum

optimalnya

menumbuh

kembangkan

kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan
kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi
muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi
produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum
berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga.
Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali
bibit-bibit altet berprestasi masih kurang/rendah, dan
upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan
olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.
s.

Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk
membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi
warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya
angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
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2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan
dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai
oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme,
hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan
penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam
pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan
nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan
ketertiban umum.
5. Belum

optimalnya

masyarakat

pemberdayaan

dalam

meningkatkan

dan

partisipasi

ketertiban

umum,

penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman
dalam masyarakat.
6. Belum

optimalnya

(LINMAS)

fungsi

dalam

perlindungan

melaksanakan

masyarakat

penanganan

awal

kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap
bencana.
7. Belum

optimalnya

upaya

peningkatan

kapasitas

masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.
t.

Otonomi

Desa,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Desa dan Perangkat Desa
1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi
legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan
belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber
pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundangundangan,

yang

dapat

menjamin

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi
informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan
publik yang efektif dan efisien.
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5. Belum

optimalnya

kerjasama

desa

dalam

rangka

peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan
pengelolaan sumber daya alam.
6. Belum

tersusunnya

kebutuhan

Peraturan

merespon

Desa

sesuai

perkembangan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Tingkat

profesionalisme

atau

kemampuan

aparatur

pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana
dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan
pelayanan publik/masyarakat yang transparan, respondisf
dan akuntable belum dapat diwujudkan.
u. Ketahanan pangan
1. Pertumbuhan

penduduk

yang

semakin

meningkat

membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang
semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan
tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin
tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi
terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum
bearagam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk
pangan.
v. Pemberdayaan Masyarakat
1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan
potensi sumber daya produktif dalam pengembangan
usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu
mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
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2. Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Belum

optimalnya

masyarakat

baik

fungsi
sosial

kelembagaan
maupun

dan

sistem

ekonomi

dalam

menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan
perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

hasil-hasil

pembangunan.
w. Statistik
1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan
perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan
akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumendokumen lainnya.
x.

Kearsipan
1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang
informatif dan handal, disebabkan belum adanya database
dan jaringan informasi kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip

desa,

disebabkan

terbatasnya

SDM

pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan
pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Kurang

optimalnya

pemeliharaan

terhadap

dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan
dan penyimpanan dokumen/arsip desa.
y. Komunikasi dan Informatika
1. Belum

optimalnya

penyelenggaraan

komunikasi,

informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum

optimalnya

pemerintah

desa

sistem
untuk

informasi
penyebaran

manajemen
informasi

pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan
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sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi
yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi
dan informatika karena minimnya keterampilan dan
keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan
teknologi informasi.
4. Kurang

optimalnya

penyebarluasan

informasi

dan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan
karena

terbatasnya

sarana

dan

prasarana

dibidang

teknologi informasi.
z.

Perpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan
oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan
tebatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
2. Belum

optimalnya

penyelenggaraan

dan

pelayanan

perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya
sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga
pengelola perpustakaan.

4.1.2. Pelayanan Lainnya
a.

Pertanian
1. Masih rendahnya tingkat kesjahteraan petani karena
kepemilikan sawah oleh petani rata-rata ¼ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
petani.
3. Belum

optimalnya

peningkatan

SDM

Kelembagaan

Kelompok Tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta
pemanfaatan

lahan

pertanian

dan

pengembangan

holtikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih
tingginya bunga bank untuk usaha tani.
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6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga
saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya
nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya
pemasaran hasil pertanian.
8. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan
fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
pada musim kemarau.
10. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan
peternakan.
11. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.
12. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.
b. Pariwisata
1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa
dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di
desa.
2. Belum adanya master plan pengembangan pariwisata
berbasis pertanian (agrowisata) desa.
c.

Perdagangan
1. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak
dan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
2. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya
pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan toko
kelontong dan/atau pasar tradisional yang sudah ada
kurang mendapat perlindungan.
3. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih
rendahnya

infrastruktur

penunjang

yang

telah

menyebabkan turunnya daya saing produk.
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4.2

Isu-isu Strategis
Kondisi lingkungan secara nasional saat ini yang terkait dengan
isu-isu strategis adalah sebagai berikut :
1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sangat ironis, dimana
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki
sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di bidang
pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya angka
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah karena kualitas
sumber daya manusia yang masih rendah dan kesempatan kerja
bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita jumpai di
perdesaan, banyak sekali rakyat miskin yang mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.
Di lain pihak meningkatnya pengangguran di Indonesia
disebabkan

pula

dengan

banyaknya

pihak

swasta

yang

mengirimkan barang ke luar negeri. Hal itu mengurangi tingkat
para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan
pekerjaan, karen itu merupakan produk lokal.
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan
permasalahan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah, baik
pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten Grobogan, termasuk Pemerintah Desa Jatilor.

2. Tuntutan Perwujudan Good and Clean Governance yang semakin
kuat
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Hal
tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat Indonesia.
diantaranya : Keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,
menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi
masyarakat

dapat

menjamin
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keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan
yang

terarah

pada

perubahan

kelembagaan

dan

sistem

ketatalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur, dan sistem
pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.
Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif
dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi
aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.
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