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1. PEMETAAN POTENSI DESA

Secara

umum, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi

yang diperkecil dan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi dari atas yang
dilengkapi dengan simbol-simbol dan keterangan lainnya. Dengan kata lain adalah
menggambarkan bentuk permukaan bumi ke atas kertas atau media lainnya dengan
cara membuat bentuk yang mirip dengan kondisi riel dalam ukuran yang lebih kecil
atau menggunakan skala tertentu. Misalnya skala 1 : 100.000, yang menunjukkan
bahwa ukuran 1 cm dalam peta mewakili 100.000 km dalam ukuran sebenarnya di
permukaan bumi.
Wardiyatmoko (2004:18-19) menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan
pembuatan peta adalah :
 Menunjukkan posisi atau lokasi (letak suatu tempat dalam hubungannya dengan
tempat lain) di permukaan bumi.
 Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarakjarak di atas permukaan bumi.
 Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi (misalnya
benua, negara, daerah, gunung dan sebagainya) sehingga berbagai dimensi
dapat terlihat dalam peta.
 Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah/kawasan/daerah.
 Komunikasi informasi ruang.
 Menyimpan informasi.
 Membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi,
perencanaan wilayah dan tata ruang dan lain-lain.
 Membantu dalam pembuatan suatu disain, seperti disain jalan.
 Analisis data spasial, misalnya perhitungan volume.
Ada berbagai macam peta yang dikenal selama ini ditinjau dari jenis, skala,
isi dan tujuannya. Dalam konteks analisis potensi wilayah desa, maka yang akan
dibahas lebih lanjut adalah peta ditinjau dari tujuan atau informasinya. Menurut
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Wardiyatmoko (2004) ada beberapa macam peta ditinjau dari jenis, skala, isi dan
tujuannya, yaitu :
a. Peta umum, yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam
suatu wilayah atau daerah. Dalam peta ini digambarkan sungai, sawah, hutan,
tempat pemukiman, jalan raya, jalur rel kereta api, dan sebagainya.
b. Peta tematik (khusus), yaitu peta yang menggambarkan kenampakankenampakan tertentu di permukaan bumi. Pada peta tematik biasanya
dilengkapi dengan data-data yang terkait dengan unsur-unsur geografi, antara
laian :
Luas wilayah keseluruhan dan bagian-bagiannya.
Lokasi suatu wilayah termasuk batas-batas administratifnya.
Letak, jarak, dan arah suatu tempat dengan tempat lain.
Penyebaran dari macam-macam sumber daya alam.
Penyebaran sosial, ekonomi, dan budaya.
Kenampakan alam/fisik permukaan bumi atau data spesifik lainnya.
Contoh peta tematik, sebagai berikut :
 Peta kepadatan penduduk, yang menggambarkan perbandingan jumlah
penduduk di suatu wilayah dengan luas daerahnya.
 Peta kriminalitas, yang menggambarkan persebaran kejahatan di suatu
wilayah.
 Peta geologi, yang menggambarkan struktur batuan dan sifat-sifatnya yang
dapat mempengaruhi bentuk-bentuk permukaan bumi.
 Peta air tanah, yang menggambarkan lokasi atau sebaran air tanah di suatu
wilayah.
 Peta irigasi, yang menggambarkan tentang aliran sungai, waduk, bendungan
air, dan saluran irigasi.
 Peta transportasi, yang menggambarkan jalur-jalur lalu lintas baik darat, laut
maupun udara.
 Peta lokasi, yang menggambarkan letak suatu tempat di permukaan bumi.
 Peta arkeologi, yang menggambarkan penyebaran letak benda-benda atau
peninggalan-peninggalan purba/bersejarah.
 Peta isohyet, yang menggambarkan banyaknya curah hujan di suatu wilayah
atau tempat.
 Peta tanah, yang menggambarkan tanah berdasarkan golongan jenis-jenis
tanah dengan tingkat aktivitas manusia.
 Peta penggunaan lahan, yang menggambarkan bentuk penggunaan tanah
yang ada hubungannya antara lingkungan geografis dan aktivitas manusia.
Setelah semua potensi dan permasalahan wilayah (desa) dianalisis atau
diidentifikasi, untuk mempermudah dalam mengkomunikasikannya kepada
masyarakat, pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, maka segala
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potensi dan permasalahan tersebut dapat digambarkan atau dipetakan
penyebarannya. Pemetaan potensi dan permasalahan wilayah desa dimaksudkan
untuk menggambarkan dan memudahkan dalam mengenali dan memahami
potensi-potensi dan permasalahan yang ada dalam wilayah desa, agar dapat
ditentukan penanganan yang tepat. Kegiatan atau aktivitas untuk mengetahui dan
menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan permasalahan dalam suatu
wilayah desa inilah yang disebut dengan memetakan potensi dan permasalahan
wilayah desa.
Caranya memetakan potensi dan permasalahan dalam wilayah desa adalah
sebagai berikut :
1. Buat peta umum wilayah desa.
2. Tentukan simbol-simbol untuk tiap potensi yang ada dalam wilayah desa.
3. Tentukan simbol-simbol untuk tiap permasalahan yang ada dalam wilayah
desa.
4. Pasangkan simbol-simbol potensi yang ada dalam wilayah desa pada peta
desa sesuai dengan posisi yang diyakini keberadaannya berdasarkan hasil
pengamatan di lapangan.
5. Pasangkan simbol-simbol permasalahan yang ada dalam wilayah desa
pada peta desa sesuai dengan posisi yang diyakini keberadaannya
berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.
6. Beri keterangan untuk setiap item simbol yang terdapat dalam peta.
Contoh Peta Potensi Desa :

.

PERSAWAHAN
RUMAH PENDUDUK
KOLAM IKAN
WC
TEMPAT MENCUCI
PIPA AIR
TANAMAN

PETA DESA SALAMUNGKAL JAWA BARAT

Sumber : Modifikasi dari Suzuki dalam Daldjoeni, N. (1998).
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2. MENENTUKAN POSISI POTENSI WILAYAH DESA DALAM
WILAYAH YANG LEBIH LUAS
Jika suatu data bersifat tunggal atau hanya berdiri sendiri tanpa ada data
lain sebagai pembandingnya, maka kita akan sulit mengetahui informasi yang lebih
konprehensif dari data tersebut. Misalnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu
desa A adalah 2,6. Angka 2,6 belum dapat memberikan informasi yang
komprehensif bagi kita. Karena kita tidak dapat mengkategorikan apakah angka 2,6
tergolong tinggi, sedang atau rendah. Sehingga tidak membantu bagi para
pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap tingkat
pertumbuhan penduduk.
Oleh karenanya, perlu membandingkan data tingkat pertumbuhan penduduk
desa A dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah kecamatan atau
tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah kabupaten. Misalnya tingkat
pertumbuhan penduduk desa A sebesar 2,6, tingkat pertumbuhan penduduk pada
wilayah kecamatan sebesar 2,1, dan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah
kabupaten sebesar 1,9. Dengan demikian, kita dapat menentukan bahwa tingkat
pertumbuhan penduduk desa A lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk
pada wilayah kecamatan dan wilayah kabupaten. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk desa A masih tinggi sehingga
perlu dilakukan upaya untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut.
Setelah diperoleh data tentang potensi wilayah desa, maka kita perlu
menindaklanjuti analisis potensi wilayah desa dengan membandingkan potensi
tersebut dengan potensi serupa pada lingkup wilayah yang lebih luas. Hal ini
penting dilakukan untuk menggambarkan dan menentukan apakah potensi yang
dimiliki wilayah desa tersebut tergolong pada kategori yang sudah baik atau belum,
atau jika ada standarnya apakah potensi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan
standar yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk melihat posisi potensi wilayah
tersebut dalam level wilayah yang lebih luas.
Langkah-langkah dalam menentukan posisi potensi wilayah desa dalam
level wilayah yang lebih luas (wilayah kecamatan, wilayah kabupaten/ kota atau
wilayah propinsi) adalah sebagai berikut :
1. Lakukan analisis terhadap potensi wilayah desa,
2. Urutkan data potensi sesuai golongan atau kategorinya, misalnya data
geografis, data demografis, data sumber daya alam, data ekonomi dan
sebagainya.
3. Siapkan data potensi wilayah pada level yang lebih luas (data potensi
wilayah kecamatan, data potensi wilayah kabupaten/kota, data potensi
wilayah propinsi, atau data potensi nasional).
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4. Bandingkan data potensi wilayah desa dengan data potensi wilayah pada
level yang lebih tinggi tersebut.
5. Tentukan atau ambil kesimpulan mengenai posisi data wilayah desa dalam
level wilayah yang lebih luas tersebut.
6. Beri penjelasan, apa makna yang terkandung dalam posisi data tersebut.
Contoh :
Membandingkan Data Wilayah Desa A dengan Data Wilayah Kabupaten

No.

Aspek

Kondisi Potensi
Desa A
Kabupaten

1

Curah Hujan

4,1 mm

Rata-rata 3,8
mm

2

Angka kelahiran per
1000 penduduk

2,4

1,9

3

Pendapatan per
kapita

Rp. 609.000,-

Rp. 987.000,-

4

Angka Harapan
Hidup

64 tahun

69 tahun

5

dst

Dst

dst

Ket.
Di atas ratarata
Kabupaten
Lebih tinggi
daripada
Kabupaten
Lebih rendah
daripada
Kabupaten
Lebih rendah
daripada
Kabupaten
Dst

Penjelasannya :
1. Data curah hujan.
Curah hujan di wilayah desa A lebih tinggi dari rata-rata curah hujan
di wilayah Kabupaten. Faktor curah hujan yang tinggi merupakan salah satu
faktor penting bagi ketersediaan air di wilayah tersebut. Daerah dengan
curah hujan yang relatif tinggi cocok bagi kegiatan usaha pertanian
(misalnya hortikultura, palawija dan sebagainya).
2. Angka kelahiran penduduk.
Angka kelahiran penduduk di wilayah desa A masih lebih tinggi
daripada angka kelahiran penduduk Kabupaten. Angka kelahiran penduduk
yang tinggi berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk
usia tidak produktif (0-15) tahun. Perlu upaya menekan laju pertumbuhan
penduduk.
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3. Pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita penduduk desa A jauh lebih rendah daripada
pendapatan per kapita penduduk kabupaten. Menunjukkan bahwa secara
ekonomi, penduduk desa A memiliki daya beli yang relatif rendah dalam
wilayah kabupaten. Perlu mendapat perhatian dan penanganan secara
khusus terkait penguatan ekonomi masyarakat desa A.
4. Angka Harapan Hidup (AHH).
Angka harapan hidup (AHH) penduduk desa A lebih rendah daripada
rata-rata angka harapan hidup kabupaten. Menunjukkan bahwa tingkat
kesehatan penduduk di wilayah desa A masih di bawah rata-rata kabupaten.
Perlu mendapat perhatian dan penanganan secara khusus untuk
meningkatkan taraf kesehatan masyarakat desa A. ****
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