
BAB III 

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM SISTEM  INFORMASI DESA DI 

DESA HANURA 

 

A. GAMBARAN UMUM DESA HANURA KEC.TELUK PANDAN 

KAB.PESAWARAN 

1. Sejarah Desa Hanura 

  Desa Hanura adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran yang terhampar 2 KM² dengan luas wilayah 

±600 Ha dihiasi Pesisir Teluk Pandan dan perbukitan yang subur dan indah. 

Mengalir sungai Way Cilimus, dan beberapa aliran anak sungai di hamparan 

wilayah desa, dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan antar desa dan 

antar kecamatan di kabupaten Pesawaran. Jalan Kecamatan Juga membentang 

sepanjang 1 KM dan beraspal menghubungkan satu dusun denga dusun yang 

lain atau dengan desa yang lain. Desa Hanura terbagi kedalam  4 (Empat) 

dusun yakni Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D Dan terdiri dari 34 

(Tiga Puluh Empat) Rukun Tetangga (RT).
1
 

Keadaan masyarakat Desa Hanura cukup beragam baik dilihat dari sisi 

kepercayaan, suku, pekerjaan maupun strata sosial, interaksi sosial 

masyarakatnya sangat harmonis dan rukun, satu sama lain saling menghargai 

dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram 
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kertaraharja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan dalam 

membangun.
2
 

Mengenai fasilitas public, Proyek Trans-AD II hanura menyediakan 

fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang kala itu telah berstatus Negeri. 

Untuk lembaga Perekonomian yang disediakan hanya Proyek Trans_AD I 

Poncowati dan Hanura yang telah memiliki KUD yang berbadan Hukum. 

Pembinaan agama sebagai bentuk kebhinekaan pada Proyek Trans-AD II 

hanura disediakan sarana dan prasarana tempat ibadah.
3
 

2. Visi Misi Dan Tujuan Desa Hanura 

a. Visi 

“Terwujudnya Desa Tanjungtiga sebagai daerah Produktif berbasis gotong 

royong untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.”
4
 

b. Misi 

1. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya 

alam yang tersedia . 

2. Meningkatnya semangat kebersamaan dalam kehidupan social ekonomi. 

3. Meningkatknya kesadaran masyarakat dalam  mewujudkan hasil 

produksi unggulan 

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong 

dan kerukunan beragama. 

                                                           
2
 Ibid .tahun.2015 

3
Ibid .tahun.2015  

4
Ibid .tahun.2015 



 

 

42 

5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat
5
 

c. Arah Pembangunan 2009-2014 

Misi Pertama : 

1. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya 

alam yang tersedia . 

2. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Budi daya Perikanan dan 

pertanian 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian dan 

perikanan.
6
 

Misi Kedua:  

1. Meningkatnya semangat kebersamaan dalam kehidupan social 

ekonomi.: 

2. Meningkatkan kompetisi usaha yang sehat dalam perekonomian 

masyarakat. 

3. Meningkatkan peran serta lembaga koperasi sebagai soko guru 

perekonomian masyarakat.
7
 

Misi Ketiga :  

1. Meningkatknya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan hasil 

produksi unggulan: 

                                                           
5
Ibid .tahun.2015 

6
Ibid .tahun.2015  

7
Ibid .tahun.2015 



 

 

43 

2. Meningkatkan kemampuan manajerial pengolahan produksi pertanian 

dan perikanan dengan ditumbuhkannya UKM, sebagai penopang 

perekonomian keluarga 

3. Meningkatkan pemanfaatan sumber potensi SDA dan lingkungan 

sebagai bahan produksi Unggulan.
8
 

Misi Keempat : 

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan gotong royong 

dan kerukunan beragama. 

2. Meningkatnya keterlibatan  masyarakat dalam perencaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pemeliharaan kegiatan pembangunan 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Islam
9
 

Misi Kelima : 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 

Kemiskinan menurun menjadi                                 : 132 KK (11,66 %) 

DO menurun menjadi                                             : 15 Orang ( 0,17 %) 

Kepemilikan Jamban menjadi                                 : 91 % 

Pengangguran menurun menjadi                            : 5,5 %
10
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3. Keadaan Desa Dan Sarana Prasarana Desa Hanura 

a. Keadaan Geografi 

1).  Letak Wilayah  

Desa Hanura Terletak Pada Ketinggian rata-rata 10 M Darai 

Permukaan Laut (DPL), dengan batas-batas desa sebagai berikut : 

Utara  : Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan 

Timur  : Pesisir Laut Teluk Pandan 

Selatan : Desa Sisodadi Kecamatan Teluk Pandan 

Barat  : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan
11

 

2).  Luas Wilayah 

Topografi Desa Hanura sebagian besar Dataran, sebagian 

bergelombang dan bukit dengan luas wilayah : 600 Ha yang terdiri dari: 

Sawah    : 25  Ha 

Tanah Bukan Sawah  : 575 Ha 

Pekarangan   : 200 Ha 

Perkebunan   : 265 Ha 

Hutan Desa   : 35  Ha 

Tambak    : 50  Ha 

Kolam    : 15  Ha 

Tanah Desa   : 10  Ha
12
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b. Sumber Daya Alam 

Pertanian/Perkebunan 

Perternakan 

Lahan/Tanah
13

 

c. Aksebilitas 

Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Kecamatan  : 1 Km 

Jarak dari Pusat Pemerintahan ke kabupaten  : 45 Km 

Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Provinsi   : 13 Km 

Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Pusat   : 360 Km
14

 

d. Karakteristik Desa  

Desa Hanura merupakan pedesaan yang bersifat semi agraris, 

dengan matapencaharian  sebagian  besar  penduduknya adalah  bertani 

terutama  sektor  pertanian lahan kering/perkebunan tanaman  rempah dan 

Multi Purpose Tree Species (MPTS)  dengan  hasil  utama Kakao dan 

rempah. Sedangkan  pencaharian  lainnya  diantaranya  sektor 

perdagangan/jasa dan buruh tetap maupun buruh harian lepas.
15

 

4. Demografi 

a. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Pemutahiran Data pada Bulan Juni 2014, Desa Hanura  

mempunyai  Jumlah  Penduduk 6.591 Jiwa, terdiri dari 3.248 jiwa  laki-Iaki  
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dan  3.343 jiwa  perempuan yang  tersebar di 10 RW dan 4 Dusun yang ada 

di Desa Hanura dengan Perincian sebagaimana pada tabel berikut ini.
16

 

b.Menurut Kepala Keluarga  (KK)
17

 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk tiap RW 

NAMA 

RW 

NAMA 

DUSUN 

K K LAKI-

LAKI 

PEREMPUAN JUMLAH 

RW. 01 Dusun A 127 264 271 535 

RW. 02 Dusun A 132 232 238 470 

RW. 03 Dusun A 148 269 278 547 

RW. 01 Dusun B 274 551 573 1124 

RW. 02 Dusun B 232 424 450 874 

RW. 01 Dusun C 236 456 472 928 

RW. 02 Dusun C 174 379 369 748 

RW. 03 Dusun C 84 159 164 323 

RW. 01 Dusun D 136 304 314 618 

RW. 02 Dusun D 93 211 213 424 

 

c. Menurut Kelompok Umur
18

 

Tabel 1.2 Kelompok Umur 

Kelompok Umur 0-4 5-6 7-12 13-15 16-18 19-25 26-64 65-Keatas T o t a l 

J u m l a h   287 182 971 412 464 930 2907 438 6591 
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d. Menurut Tingkat Pendidikan
19

 

 

Tabel 1.3 tingkat pendidikan  

 

Pendidikan  Jumlah 

Strata  11 

D 4 / strata 1 207 

D.3/ Sarjana Muda  123 

D.1 /D.2  93 

SLTA/sederajat 1089 

SLTP/Sederajat  1245 

Tamat SD/Sederajat  1929 

Blm. Tamat SD  1438 

Blm. Sekolah  467 

TotaL 6591 

 

5. Kondisi Sosial 

a. Kesehatan 

1). Derajat Kesehatan 

Untuk  angka  kematian  bayi  dan  ibu  relative  kecil,  

dikarenakankader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan 

secara rutin setiap bulan melakukan kegiatan pelayanan untuk 

pemeriksaan dan pengobatan, serta sesekali melakukan kunjungan di 

rumah-rumah warga.
20
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b. Puskesmas & Sarana Kesehatan Lainnya 

Desa Hanura sudah memiliki Puskesmas sendiri, keberadaanya sangat 

dekat dan strategis untuk itu sangat mudah di akses oleh masyarakat, selain 

puskesmas juga ada 2 Poliklinik dan bidan desa yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada warga, dan juga adanya Posyandu di tiap-tiap dusun di Desa 

Hanura yang membantu dalam pelayanan warga terkait dengan masalah 

kesehatan.
21

 

6. Kondisi Keagamaan 

Kehidupan sosial keagamaan dapat dilihat pada agama yang di anut 

oleh penduduk Desa Hanura bersifat heterogen, mayoritas penduduk menganut 

Agama Islam. Gambaran Penduduk mengenai agama yang dipeluk, secara 

keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
22

 

7. Kondisi Ekonomi 

a.Perekonomian Desa 

Keberadaan Pasar Ampera yang  ada  di Desa  Hanura  merupakan  

asset  yang besar bagi pertumbuhan  perekonomian  penduduk  Desa. Selain  

mayoritas penduduk  sebagai  petani,  di  Desa  Hanura banyak  tumbuh  

usaha-usaha seperti Perdagangan, Jasa,  warung,  Pengrajin Kayu,  kelontong,  

toko,  dan juga Home Industri serta Perikanan dan ternak rumahan.
23

 

 

                                                           
21

 Ibid .tahun.2015 
22

Ibid .tahun.2015  
23

Ibid .tahun.2015  



 

 

49 

b. Kemampuan Keuangan Desa 

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari 

pemerintah sementara  untuk  pendapatan  asli  desa dari Salar Pasar  dan  

bantuan  pihak  ketiga  masih relatif kurang.
24

 

c. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa 

1). Sarana Jalan 

- Jalan Lingkar Desa yang merupakan Jalur Alternatif bagi Pengembangan 

Perekonomian dan Akses untuk memperlancar transportasi belum 

terbangun 

- Jalan Gang untuk tiap RW maupun Lingkungan RT belum semuanya di 

rabat beton.
25

 

2). Sarana Telekomunikasi dan informasi 

Dengan  banyaknya  alat  telekomunikasi yang  ada  seperti telepon 

genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan 

mudah.  Disamping  itu  hampir semua  keluarga  telah  memiliki    sarana  

TV, Radio, bahkan smart pone dan komputer  yang menjadikan 

pengetahuan perkembangan jaman semakin  cepat. Untuk  saat  ini  Desa  

Hanura  telah  memiliki  media informasi  yang  bisa  diakses  melalui  

internet,  yaitu  berupa  Website Desa  dengan  alamat 

http://hanura.desa.idjuga sudah memfungsikan Surat Elektronik 
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(Surel)/Email sebagai saran koresponden dan menyampaikan informasi & 

Aspirasi dengan alamat : desahanura @gmail.com yang ter integrasi 

dengan sosil media berupa twitter maupun facebook Desa Hanura.
26

 

 

B. APLIKASI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM SISTEM 

INFORMASI DESA 

1. Sosialisasi Sistem Informasi Desa 

 

 Sebelum memberikan pelatihan kepada Desa Gerakan Desa 

Membangun (GDM) Lampung mensosialisasikan terlebih dahulu tentang 

Sistem Informasi Desa dan mengapa harus menggunakan Sistem Informasi 

Desa. Didalam kegiatan sosialisasinya GDM Lampung memberikan beberapa 

materi tentang sistem informasi desa. Didalam aplikasi SID (Sistem Informasi 

Desa) terdapat aplikasi-apliksai yang dapat memudahkan masyarakat yaitu 

salah satunya siger mas, aplikasi ini jika membeli harga nya 20 jt, tetapi GDM 

memberikan aplikasi ini secara gratis kepada Desa dengan syarat mau 

mempelajarinya.  

 Aplikasi siger mas juga berfungsi untuk mengetahui kependudukan, 

jika ingin mengetahui penduduk usia 17 tahun di pekon Sanggih ada berapa? 

Pasti membutuhkan waktu seminggu untuk menjawab, dapat dibayangkan 

ketika anda mempunyai ATM , ingin mengambil uang di ATM, lalu 

dimasukkan kartunya ke mesin ATM, kemudian ditekan tombol pinnya, 
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ditekan angka 100.000, kemudian muncul maaf anda belum terdaftar, 1 

minggu lagi mohon datang kesini, pasti anda akan marah. Itulah sebenarnya 

yang terjadi di masyarakat, ketika datang untuk dilayani tetapi tidak terlayani, 

padahal itu hal-hal yang sepele. 

 Didalam aplikasi siger mas juga ada data kemiskinan, jika ingin tahu 

penduduk miskin, sangat mudah, misal kita ingin tahu si A dapat perlindungan 

apa, masukkan nomor KK, NIK nya, Nama, Alamat, Statusnya, itu bisa 

terlihat, dan jika si A mendapat Raskin, JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), 

BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), PKH (Program Keluarga 

Harapan), Jamkesda, dll, ketika itu dapat semua maka otomatis ketika si A 

tidak mendappat bantuan KIS (kartu indonesia sehat) itu dapat dilaporkan 

kepemerintah di Kecamatan dan Kabupaten. 

Untuk melihat status kemiskinan, apakah si A hampir miskin, miskin,  

dan sangat miskin, dapat diketahui dengan cepat. Maka tidak heran jika rumah-

rumah yang ada di Krui, yang menggunakan kayu gelang/mahal, rumahnya 

panggung, dan dibawahnya ada mobil, dia mendapatka BLSM. Mengapa? 

Padahal dia kaya, karena indikator kemiskinan salah satunya adalah, bukan 

lantai semen tentu itu masuk dalam kategori miskin dalam BPS (Badan Pusat 

Statistik) pada saat survei data penduduk. Kemudian ada lagi rumah panggung 

dibawahnya ada mobil, tetapi rumahnya dipinggir kali, tentu juga itu 

mendapatkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), mengapa? 

Karena salah satu indikator kemiskinan juga tidak memiliki WC. Maka tiba-
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tiba ada yang memang benar-benar miskin tetapi rumahnya beton karena 

rumah warisan lantainya bagus karena dia rajin menabung jadi memakai 

keramik, karena dia sadar kesehatan, dia membuat WC, akhirnya dia tidak 

mendapat BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) , karena datanya 

tidak akurat. 

Inilah data-data yang bisa dibuat juga didesa sebagai pembanding 

untuk program yang lain, sehingga  ketika ada surveyour PKH (Program 

Keluarga Harapan), surveyour Kemensos, yang datang untuk mendata KIS/KIP 

itu bisa diverifikasi datanya, tidak mengumupulkan satu-persatu lagi KKnya, 

karena itu memakan waktu, dan akhirnya semua orang berdo’a menjadi miskin.  

Kemudian juga dengan aplikasi ini ketika kita ingin tahu potensi desa 

itu sangat mudah, karena di aplikasi ini ada pemetaan lahan. Misal nama 

potensi jenis tambak, luasnya berapa, pemiliknya siapa, kita bisa tahu dengan 

cepat, sehingga ketika ingin membuat retribusi pengelolaan ini, dengan cepat 

kita tahu berapa cepat targetnya. 

  Materi sosialisasi oleh Juru bicara GDM Lampung- Rifky Indrawan 

:”Jika desa menggunakan SID sebenarnya pemerintah kabupaten kalah 

dengan desa, karena untuk mengetahui PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk 

kabupaten kesulitan, ketua dewan sering bertengkar untuk menentukan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah), tidak mungkin parkir dalam 1 tahun hanya 1 juta, 

karena banyak mobil yang parkir tetapi karena tidak ada data yang valid, jadi 

mereka kesulitan. Ada statistik penduduk, ketika kita ingin tahu statistik 

penduduk, dengan mudah dapat kita lihat, karena ada piramida penduduk, 

piramida kehamilan, penggunaan kontrasepsi, gizi dan sebagainya. Jadi tidak 
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perlu keliling-keliling lagi, hanya datang kekantor desa, kita klik data tersebut 

kemudian tekan enter, akan muncul semua data tersebut, kemudian print”.
27

 

 

Sistem Informasi Desa yang di kembangkan oleh Gerakan Desa 

Membangun (GDM)  Lampung tidak hanya Sistem Informasi yang hanya 

berbasis komputer tetapi Sistem Informasi secara tertulis juga di kembangkan 

oleh GDM Lampung, semua itu tergantung kebutuhan Desa. Untuk  dapat 

menerapkan SID ini dibutuhkan pelatihan kepada Pemerintah Desa Hanura 

sebagai pemerintah yang berdaulat atas data-data Desa. 

Wawancara dengan Rifky Indrawan “Sebagai Juru Bicara GDM 

Lampung mengatakan SID itu tidak tiba-tiba munculnya, dari sebelum UU 

Desa lahir SID sudah lahir terlebih dahulu. SID muncul sesuai dengan 

kebutuhan Desa dengan tujuan memudahkan urusan masyarakat, namun  

masyrakat juga harus berpartisipasi. Untuk memberikan pelatihan SID dilihat 

terlebih dahulu kemampuan Desanya jadi tim GDM Lampung melakukan 

pemetaan pada sebuah Desa yang akan didampingi, seperti Desa Hanura 

lebih dari 40 kali pertemuan untuk pelatihan SID dan itu belum 100% artinya 

masih harus ditindaklanjuti”
28

 

 

2. Pelatihan Sistem Informasi Desa 

Munculnya SID di Hanura yaitu berdasarkan keresahan masyarakat 

yang ingin  mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Perubahan sosial itu 

ditandai oleh perubahan struktural, yaitu munculnya sistem baru yang 

mengakomodasi kepentingan masyarakat perdesaan. 

Wawancara dengan Bapak Codri Cahyadi- Kades Hanura: 

“Sekarang kalau kita lihat sampai sejauh apa si SID membantu masyarakat 

dalam membangun dll, ini sudah kami rasakan artinya dengan informasi yang 

cepat diterima secara digital kemudian di akses orang banyak bahkan mungkin 
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seIndonesia, kita tidak berkata sedunia, sekabupaten, sekecamatan seandainya 

cukup satu lokalan Hanura saja masyarakat mampu memahami informasi 

yang diberikan, mereka menjadi paham dan memberikan dukungan yang 

positive untuk pembangunan Desanya.
29

 

Dalam kondisi mencoba administrasi terkait surat-menyurat, sesuai 

dengan amanat UU itu sendiri pemerintah desa Hanura memberikan pelayanan 

prima dengan cara yang terbaik, menggunakan teknologi tepat guna dan azas 

kemanfaatan. Dengan kita mengerti adanya teknologi berarti kita berkata 

aplikasi sementara aplikasi yang resmi itu belum ada dari aturan dan regulasi 

dari pemerintah, penunjukan aplikasi yang harus digunakan belum ada. Tetapi 

Desa Hanura bekerjasama dengan rekan-rekan dan pihak-pihak yang mampu  

menciptakan aplikasi. Aplikasi ini membuat kita bisa memberikan pelayanan 

jauh lebih baik, yang tadinya menunggu satu hari sekarang tidak lagi 30 menit 

bahkan 15 menit sudah selesai dan keinginan kami terus kalau bisa sampai 5 

menit masyarakat sudah bisa menerima surat-menyurat tersebut. tetapi yang 

menjadi kendala masyarakat kadang datang belum membawa persyaratan yang 

lengkap sehingga ketika dimasukkan dalam database tidak bisa, tapi kita terus 

berprogres untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” 

Tidak semua mayarakat menggunakan gadget, tidak semua masyarakat 

memanfaatkan teknologi dan tidak semua masyarakat mau tahu dengan 

teknologi, tetapi sasaran pemerintah desa hanura adalah di saat memberikan 

informasi yang tepat, yang baik minimal masyarakat mendengar dari 
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temannya, saudaranya, tetangganya bahwa di Desa Hanura sekarang 

melayaninya menggunakan telknologi canggih sehingga lebih   cepat dari 

sebelumnya, kemudian sasarannya lagi adalah disaat mereka tidak tahu kita 

berharap yang menggunaan sosial media dan lain-lain mampu memberikan 

informasi kepada yang tidak tahu. 

Mengenai GDM yang sifatnya adalah gerakan bukan badan usaha 

ataupun yayasan GDM telah memberikan hal positive bagi desa dan 

masyarakat desa hanura ataupun Desa-Desa yang lain, karena disini GDM 

mengajak untuk lebih paham tentang Desanya, lebih paham tentang UU Desa, 

tentang aturan, tata cara pengelolaan Desa. Pelatihan yang diberikan GDM 

yaitu membuat website, sosial media, memberikan sharing tentang tata cara 

pengelolaan di Desa. 

SID seharusnya dipayungi oleh pemerintah, dari Kecamatan dan 

Kabupaten seharusnya juga sudah ada e-Gov, ini akhirnya keduluan di Desa 

sudah mulai tetapi Keamatan dan Kabupaten belum, kerena Desa berusaha 

memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya dan PemKab pun mengakui, 

tetapi ini tidak menjadi kendala bagi kami. Leading sektor SID ini ada di 

Kominfo, ini pun belum meberi aturan yang jelas aplikasi apa yang digunakan, 

Desa dengan kewenangan dan kearifan lokalnya kepentingannya hanya satu 

bermanfaat untuk masyarakat di Desanya. 



 

 

56 

Jika sudah ada aturannya dari pemerintah tinggal 

mengsinkronisasikannya saja, saat ini bagi kami yang penting untuk masalah 

SID sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat 

dan ini merupakan salah satu terobosan, karena kita faham selama ini di Desa 

terkenal dengan tata cara yang lama, tidak ada kemajuan, arsip kertas yang 

bertaburan, macam-macam surat yang tidak diatur, pengelolaan anggaran yang 

tidak jelas dan lain-lain.Tetapi dengan SID kita dapat membuat aplikasi, 

membuat bank data kemudian dapat membuat aplikasi pengaturan penggunaan 

dana, surat-menyurat artinya semua ini akan tercukupi walaupun 

kepentingannya baru lokalan Desa. 

a. Berikut adalah proses pelatihan membuat Email dan Perkantoran Elektronik 

yang diberikan GDM kepada Desa : 

1). Fasilitator (Tim GDM) menjelaskan konsep pemanfaatan surel (email) 

dan aplikasi perkantoran online untuk mendukung pekerjaan 

administrasi desa yang efektif dan ramah lingkungan.  

2). Peserta (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara 

Desa ataupun masyarakat Desa) praktek membuat akun Gmail. Peserta 

pelatihan praktek membaca, menulis, meneruskan,  mengirim surat 

elektronik dengan lampiran.  
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3). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) Google Drive untuk media 

penyimpanan, pekerjaaan administrasi perkantoran dan kerja kolaborasi. 

4). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) Google+ untuk video 

conference melalui fitur Google HangeOut.  

5). Peserta pelatihan praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris 

Desa, Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) membuat Channel 

Youtube untuk menyiarkan video teleconference secara langsung di 

Youtube. 

Wawancara dengan Pak Agus Guntoro:” peran GDM tidak 

cukup hanya pada pelatihan SIDnya saja, tetapi GDM juga mempunyai 

peran mendorong Desa untuk mampu bersuara, menyuarakan 

aspirasinya, mampu mengenali, menggali potensinya dengan membuat 

perencanaan Desa melalui RPJMDES bahkan menuangkan menjadi 

Rencana Kerja Tahunan Desa (RKTD) dan APBDES, namun karena 

dukungan infrastruktur dari PemerintahKabupaten dan Pemerintah 

Pusat sampai hari ini belum memenuhi amanat Undang-Undang 

terutama pasal 86 bahwa Pemerintah Desa wajib mendapatkan SID 

yang difasilitasi oleh PemKab dengan bentuk fasilitas jaringan, 

software sampai ke perangkat manusianya sehingga target dan harapan 

yang menjadi keinginan teman-teman GDM untuk menjadikan Desa 

bangkit membangun SIDnya tidak ada sinkronisasi atau dukungan yang 

bagus, sehingga SID berjalan sesuai dengan kemampuan Desa 

sendiri”.
30

 

 

b. Proses Pelatihan Sosial Media 

1). Fasilitator (Tim GDM) menyapa peserta dan berinteraksi dengan para 

peserta pelatihan (5 Menit) 
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2). Fasilitator (Tim GDM) menjelaskan pemanfaatan sosial media untuk 

berjejaring dan mempromosikan desa (15 menit) 

3). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) membuat akun dan halaman 

Facebook serta akun Twitter (35 menit) 

4). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) mengunggah foto, 

berkomentar, tag dan mention di Facebook dan Twitter (40 menit) 

5). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) promosi website desa di 

Facebook dan Twitter (25 menit) 

c. Proses Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Desa 

1). Fasilitator (Tim GDM) menyapa peserta dan berinteraksi dengan para 

peserta pelatihan (5 menit) 

2). Fasilitator (Tim GDM) menjelaskan konsep Open Source yang 

mendukung Sistem Informasi Desa (15 menit) 

3). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) membuat LiveUSB  Linux 

(35 menit) 

4). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) menginstal linux (40 menit) 

5). Peserta praktek instal Sistem Informasi Desa (60 menit) 
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6). Peserta praktek (Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa ataupun masyarakat Desa) penggunaan Sistem 

Informasi Desa seacara demonstrasi (30 menit) 

Wawancara dengan Ricky Wicaksono:”bentuk pembekalan yang 

diberikan  GDM Lampung yaitu berupa pelatihan, dimulai dari membuat 

e-mail sampai aplikasi Sistem Informasi Desa, aparat desa juga dilatih 

mengunggah konten, cara penulisan di website, kemudian cara bermedia 

sosial yang baik, menyiarkan kabar-kabar Desa melalui media bahkan 

sampai diajarkan bagaimana Desa menggunakan teleconference.”
31

 

 

3. Metode Yang Digunakan Dalam Menyampaikan Pelatihan SID 

Metode adalah cara-cara yang dipergunakan komunikator untuk 

menyampaikan pesan-pesan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

menyampaikan suatu pesan metode sangatlah penting peranannya, suatu pesan 

yang baik, tetapi jika disampaikan dengan metode yang tidak benar, pesan bisa 

saja ditolak oleh komunikan. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan Email 

dan Aplikasi Perkantoran Online ini adalah 3,5 jam. Dengan metode Ceramah, 

Demonstrasi dan Praktek. 

Wawancara dengan Adi Solehudin Sidiq “Sebagai Juru bicara Desa-

Desa Melek IT mengatakan semua metode di gunakan oleh GDM Lampung 

dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan karena pendekatannya 

adalah bagaimana orang merubah kebiasaannya tidak hanya dengan 

menyampaikan dan melarang, harus diberikan contoh, proses memberikan 

contohnya pun ada banyak cara, ada yang membangun langsung ada juga 

dengan menunjukkan, jadi semua metode digunakan.
32
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4. Materi yang digunakan GDM Lampung  

Adapun materi yang digunakan atau yang disampaikan oleh GDM 

Lampung dalam Pelatihan SID adalah: 

Wawancara dengan Nurma Avina “Sebagai Pegiat GDM atau RTIK 

(Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengatakan materi yang 

disampaikan dalam memberkan pelatihan yaitu materi-materi yang sudah di 

sarikan dari banyak pengetahuan, meramu pengetahuan dari Desa-Desa lain, 

umum dan akademisi itu satukan, seperti modul yang di cetak oleh yayasan 

Gedhe Foundation.
33

 

 

 Beberapa materi pelatihan yang diberikan kepada Desa adalah sebagai 

berikut : 

a. Email dan Perkantoran Elektronik 

Dengan aplikasi perkantoran elektronik (e-office) secara online tata 

kelola pemerintahan desa menjadi lebih efektif. Disamping juga lebih ramah 

lingkungan. Karena lebih mengurangi pemakaian kertas, lebih cepat dalam 

pengantaran, lebih mudah di akses dan kolaboratif karena dapat dikerjakan 

darimanapun. 

b. Sosial Media  

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 

menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 

82 juta orang. Dengan capaian tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-

8 di dunia. Lebih dari 65 jutanya adalah pengguna Sosial Media. Hal ini 

disebabkan perkembangan dari situs sosial media itu sendiri dimana fungsi 
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pertemanan sudah dimodifikasi dengan penambahan beberapa fitur yang 

banyak memberikan manfaat dalam rangka mengenalkan produk atau jasa 

yang ditawarkan.  

Melihat potensi yang sangat besar tersebut, maka sosial media untuk 

promosi bisnis sudah sangat wajar dilakukan. Demikian juga bisa 

memanfaatkan ini untuk promosi desa. Diharapkan akan membuat promo 

desa berlangsung efektif dan efisien baik dari segi waktu dan dana. Sosial 

media yang dapat digunakan desa adalah Twitter, Facebook dan Google+. 

Wawancara dengan Bapak Codri Cahyadi-Kades Hanura: “Jika 

berbicara pemberdayaan ekonomi, SID di Desa cukup memberi faktor 

penunjang karena dengan adanya faktor saling bertukar informasi adik-

adik karang taruna mempunyai satu produk begitu dia gunakan SID untuk 

promosi produknya mejadi dikenal dan laku. Harapannya karena Desa 

Hanura konsen akan menjadi gerbang wisata, ini kelak menjadi salah satu 

sarana penyampai sehingga orang-orang akan tahu dan ini memberikan 

dampak ekonomi yang baik di Desa Hanura”.
34

 

 

c. Aplikasi Sistem Informasi Desa 

Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 86, telah mengamanatkan 

Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan beragam sistem informasi 

pemerintahan. Sehingga dapat diakses dengan cepat oleh desa dan para 

pemangku kebijakan. Selain itu sistem informasi desa juga berfungsi 

sebagai aplikasi yang membantu pelayanan masyarakat desa. Sekaligus 

lumbung data bagi desa itu sendiri. Sistem Informasi Desa harus dapat 

mendukung multi-platform sehingga tidak menimbulkan ketergantungan 
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dan beban bagi desa harus menggunkan platform tertentu. Ini juga berarti 

kemandirian teknologi bagi desa. 

Guna menunjang kemandirian teknologi tersebut, Sistem Informasi 

Desa yang dikembangkan juga merupakan aplikasi lingkungan kode sumber 

terbuka (opensource). Sehingga terus dapat dikembangkan secara 

komunitas. Dan sisitem operasi (OS) open source terbukti telah rendah 

resiko terhadap kehilangan data akibat virus dan eror tidak jelas dari OS. 

Hasil wawancara dengan Pak Agus Guntoro-Sekdes 

Hanura:”Website desa Hanura lahir sejak tahun 2013 sebelum 

diluncurkannya Undang-Undang Desa, dengan adanya Undang-undang 

Desa dapat diketahui  bahwa desa diberi tanggung jawab yang luar biasa, 

selain diberi kewenangan, keleluasaan yang besar melalui Undang-Undang 

Desa. Tetapi  Desa juga mempunyai tanggung jawab tidak hanya 

administrasi dan hukum tetapi juga tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat, karena kita tahu melalui dana desa, Desa dijanjikan oleh UU 

akan mengelola dana  yang nilainya ratusan bahkan milyaran dan bahkan 

didalam undang-undang desa sendiri diamanatkan di pasal 86 bahwa 

masyarakat berhak tahu informasi perencanaan pembangunan didesa, dan 

desa juga wajib menginformasikan segala bentuk pembangunannya pada 

masyarakat dan publik.
35

 

SID di Hanura sudah cukup terintegrasi, karena desa Hanura juga 

memiliki radio komunitas. Kemudian dengan website, desa harus 

membentuk tim IT, dalam membuat tim pengelola juga ada dana yang bisa 

dialokasikan ke tim pengelola, dan itu tidak menyalahi, karena itu amanat 

Undang-Undang Desa. Sejak  tahun 2014 Desa Hanura  melalui APBDES  

sudah menganggarkan untuk SID yaitu utnuk perawatan domain Desa dan 

untuk biaya hosting-hosting yaitu semacam alat penyimpanan di dunia 
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maya, dan itu biayanya tidak besar, sekitar 1 juta. Jika kita membuat tim 

desa boleh mengeluarkan dan/honor untuk menggaji tim IT, jadi tim IT itu 

menjadi staf Desa atau staf IT nya, di Desa Hanura sendiri tim IT 

dikoordinator oleh Kaur pemerintah. Melalui website desa dapat 

mengenalkan potensi desanya, tidak hanya berita dan prestasi, konten-

konten yang berkaitan dengan pedesaan tidak hanya dikenal diseluruh 

Lampung dan Nasional tapi melalui website. Konten-konten tersebut bisa 

mendunia atau tidak terbatas.”  

Awalnya pemerintah desa Hanura merasa sulit membayangkan 

website seperti apa, tetapi karena kawan-kawan mempunyai keinginan, 

dituntut tanggung jawab dan beban sosial terhadap masyarakat, ini menjadi 

mudah dilalui. Dan pemerintah dea Hanura bersama desa-desa yang lain 

sudah membuat perkumpulan dengan nama dedemIT ( desa-desa melek IT) 

Lampung, yang anggotanya adalah orang-orang desa dan saat ini sedang 

diperluas dibeberapa Kabupaten dan Kecamatan. 

 

5. Fitur-Fitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa 

 

  Salah satu ciri keberhasilan dan kemajuan desa adalah tertibnya 

proses administrasi dan pelayanan masyarakat, dan software sistem 

informasi desa memegang peranan penting tersebut. Betapa tidak, hadirnya 

salah satu aplikasi sistem informasi desa ini dapat membuat proses 

pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, lebih tertib dan lebih rapih. 



 

 

64 

Contohnya saja proses pendataan penduduk, inventarisir data atau bahkan 

keperluan surat menyurat menjadi lebih mudah dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi dari sistem informasi ini. 

  Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat dalam perangkat lunak ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Administrasi pendataan penduduk yang sistematis. 

2. Analisis potensi desa seperti potensi pertanian, ekonomi, perdagangan dan 

lain-lain. 

3. Statistik kependudukan baik itu kategori umur, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, status kemiskinan dan lainnya. 

4. Pembuatan surat-menyurat yang lengkap dan praktis. 

5. Fitur website sebagai media informasi publik. 

Hasil wawancara dengan juru bicara GDM Lampung Rifky 

Indrawan: “Dengan adanya SID (Sistem Informasi Desa) tujuannya 

adalah sebagai aplikasi untuk mempermudah masyarakat. Jika desa ingin 

mempunyai SID (Sistem Informasi Desa) cukup dengan BIP (buku induk 

penduduk) diminta secara resmi melalui surat kepala pekon, 

kepemerintah diskupcapil meminta dalam bentuk format exel, kemudian 

lakukan import data, jika datanya sudah masuk, SID dapat digunakan. 

SID juga dapat melakukan pelayanan surat menyurat dalam tempo 5 

menit, dalam format siger mas yang sedang diperbaiki itu ada format 

RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), format 

RKP(Rencana Kerja Pemerintah), bahkan format APBDES(Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa)
36

. 

 

 Jadi dengan adanya Sistem Informasi Desa tidak perlu mengetik ulang 

menggunakan excel, karena kita sudah membuat aplikasinya dan itu tinggal 
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diisi, begitu juga laporannya. Tetapi laporannya tidak dapat direkayasa ketika 

sudah masuk, terjadi kesalahan tidak dapat menjumlah, karean jika 

menggunakan sistem manual, dapat diotak-atik angkanya. Maka jika masuk 

dalam aplikasi angkanya, terus tidak ada anggarannya dalam aplikasi maka 

tidak ditolak. Ini juga melatih kejujuran, kalau kita berbicara tentang anti 

korupsi, yang ada nanti kita malah dimusuhi oleh orang-orang desa, tetapi jika 

desa menggunakan aplikasi ini orang-orangnya sendiri yang akan belajar jujur. 

6.  Respon  Masyarakat Terhadap Sistem Informasi Desa 

Lahirnya SID di Desa Hanura tentunya diharapkan dapat membawa 

perubahan bagi warga Desa Hanura. Berikut ini adalah respon dari 

masyarakat yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria 

yang sudah penulis tentukan: 

a. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan masyarakat, berpengetahuan baik, 

memiliki pengalaman/pengetahuan mengenai situasi desa.  

b. Masyarakat yang memiliki handpone pintar sebagai akses informasi. 

c.  Masyarakat yang tidak memiliki handpone pintar sebagai akses informasi. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat: 

Sistem informasi desa sebagai keterbukaan informasi dari 

pemerintah desa kepada masyarakat.Terkaitpembangunan desa dan 

pelayanan administratif  di Desa Hanura yang sudah berjalan lebih kurang 3 
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tahun tentu sedikit banyaknya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

Desa Hanura.  

Hasil Wawancara dengan Bapak Taufiq:” Sebagai warga Hanura 

sudah banyak yang dirasakan dengan adanya Sistem Informasi Desa yang 

tadinya tidak saya ketahui sekarang menjadi tahu informasi melalui 

internet atau website, Sistem Informasi Desa berfaidah bagi banyak orang 

khususnya warga Desa Hanura. Untuk pelayanan publik yang prima sudah 

diberikan kepada masyarakat. Namun untuk menunjang perekonomian 

belum, karena SID baru berjalan 3 tahun.
37

 

 

Adanya Sistem Informasi Desa masyarakat merasa terbantu karena 

Sistem Informasi dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk 

memudahkan masyarakat. Tidak hanya dikalangan masyarakat tetapi juga 

bermanfaat terhadap organisasi karang taruna di Desa Hanura. 

Hasil Wawancara dengan Mas Ogas:”Dengan adanya SID 

informasi-informasi yang ada di Desa dapat diketahui seperti peristiwa-

peristiwa dan untuk menghubungi rapat, perkumpulan-perkumpulan 

lainnya menjadi lebih mudah melalui Group Facebook, SMS broadcast 

sudah efektif dan Hanura juga memiliki radio komunitas  sebagai Sistem 

Informasi jadi seperti acara-acara besar dihanura, ulang tahun Desa 

Hanura, jalan sehat dapat diketahui juga lewat radio tersebut. Terkait
38

 

 

Masyarakat merasa dengan adanya Sistem Informasi Desa 

pelayanan publik  seperti surat menyurat yang biasanya sulit dan 

membutuhkan waktu lama dengan adanya SID menjadi tahu alur yang 

harus dipersiapkan jadi tidak bolak-balik kekantor Desa, misal dalam 

membuat surat izin usaha cukup melihat di group, web Hanura, dimanapun 

Sistem Informasi terpampang karena sistem informasi tidak harus internet 
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jadi ketika mengurus ke Desa berkas sudah siap semua, ini sangat 

membantu masyarakat.  

Hasil wawancara dengan Pak Anjar Sulistio:”Manfaat SID sudah 

mulai dirasakan namun untuk tingkat penularan ke masyarakatnya belum 

bisa maksimal. Untuk pelayanan prima sudah dirasakan namun justru 

ditingkat Kabupaten yang lama.
39

 

 

Sistem informasi desa di Hanura memang belum cukup lama tetapi 

manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat walaupun belum semua 

masyarakat merasakannya. Sistem Informasi Desa tidak hanya 

menyebarluaskan informasi dan keterbukaan informasi, tetapi adanya SID 

ini juga masyarakat dapat mengadukan keluhannya melalui SID tersebut. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Suparno:” Dengan adanya SID 

memudahkan masyarakat mengakses informasi dan dapat memberikan 

kritik dan sarannya terhadap kebijakan Pemerintah Desa Hanura. 

Pelayanan publik, rencana pembangunan untuk transparasi Desa sudah 

mulai diterapkan.
40

 

 

Sistem informasi desa di Desa Hanura sangat bermanfaat bagi desa 

dan juga masyarakatnya, meski kegunaannya belum maksimal karena SID 

di Desa Hanura terhitung masih baru. Dengan adanya SID pemerintah Desa 

tidak perlu susah payah lagi mengetik ulang adminstrasi terkait surat-

menyurat untuk masyarakat yang membutuhkannya karena didalam 

aplikasi sistem informasi desa sudah terdapat aplikasi yang dibutuhkan 

masyarakat. 
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Hasil Wawancara dengan  Ibu Susi:”Dengan adanya SID 

pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih cepat karena setelah adanya 

SID masyarakat yang berkepentingan membuat surat-menyurat ataupun  

yang lainnya cukup dengan menyodorkan KTP atau KK apa yang 

dibutuhkan langsung  di printkan, bahkan dengan via telpon juga bisa jadi 

ketika sampai di kantor Desa surat sudah jadi.
41

 

 

Kini warga sangat menyambut adanya SID di Desa Hanura, 

masyarakat juga membutuhkan adanya pendampingan atau sosialisasi 

dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini agar teknologi dapat 

digunakan dengan tepat guna. Tidak menyalahgunakan informasi teknologi 

itu adalah penggunaan teknologi informasi yang cerdas.  

Hasil wawancara dengan Reka Yola:” Saya sebagai warga Hanura 

sudah merasakan manfaat SID dengan SID saya lebih mudah mengetahui 

informasi yang ada di Desa saya. Untuk pelayanan publik sudah mulai 

dirasakan walaupun belum 100%. Untuk perekonomian belum spertinya 

sedang proses ke tahap itu.
42

 

 

Sistem informasi desa sasarannya minimal adalah warga Desa 

Hanura sendiri untuk pemerintah Desa Hanura mensiasati dengan 

memberikan Bimbingan Teknologi kepada warganya yang ingin mengenal 

teknologi dan juga Bimbingan Teknologi untuk anak-anak. Selain sistem 

informasi berbasis IT Desa Hanura juga memiliki buletin yang di beri nama 

Warta Hanura, setiap satu bulan sekali Hanura mencetak buletin  kemudian 

dibagikan kepada warga, tujuannya agar warga yang sama sekali awam 

dengan teknologi tetap dapat mengetahui informasi yang ada di Desa 

melalui buletin tersebut. 
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Hasil wawancara dengan Pak Supramono:”Sebagai warga Hanura 

saya salah satu warga yang menikmati apa yang disajikan oleh Desa 

Hanura, walaupun saya tidak bisa membuka internet tetapi saya bisa 

membaca buletin yang dibagikan pemerintah desa Hanura setiap satu 

bulan 1 kali. Terkait dengan menunjang perekonomian warga belum 

karena Hanura harus ada produk unggulan yang bisa di pasarkan melalui 

media internet dan tahun ini Hanura baru memulai itu
43

 

 

Desa IT adalah visi dari kepala Desa Hanura dan untuk menjadi 

Desa IT diperlukan partisipasi masyarakat dan Hanura tidak akan menjadi 

desa IT jika hanya pemerintah Desanya saja yang faham dengan IT. Desa 

Hanura mendapatkan bantuan komputer dari Dinas Kominfo Pusat yang 

dapat dimanfaatkan warga sebagai media belajar untuk mengenal IT.  

Hasil wawancara dengan Pak Masdi:”Walaupun saya tidak bisa 

membuka internet tetapi saya sering menyuruh anak saya untuk membuka 

webnya Hanura, karena anak-anak jaman sekarang lebih pintar ketimbang 

orang tuanya dan Desa juga menyediakan/mencetak buletin jadi informasi 

desa bisa saya ketahui melalui buletin bahwa Hanura ada perencanaan  

apapun warganya mengetahui. Terkait dengan pelayanan prima kepada 

publik itu sudah dirasakan, surat menyurat yang dulu membutuhkan waktu 

sampai 3 hari sekarang tidak sampai stengah hari juga sudah selesai jika 

tidak mati lampu. Sarana komputer di Hanura juga sekarang sudah 

banyak, bahkan anak saya ikut belajar komputer dibalai Desa. Terkait 

dengan perekonomian belum maksimal karena SID nya juga belum lama 

masih hitungan hari.
44

 

  

Kehadiran SID kini membawa perubahan positif kepada warganya, 

selain merasa terbantu dengan adanya SID warga juga memiliki kesadaran 

bahwa informasi menjadi penting bagi masyarakat bahkan warga yang 

tadinya tidak memiliki handphone pintar menjadi ingin memiliki 

handphone pintar karena tidak ingin buta informasi dan warga juga mulai 
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menyadari penggunaan kertas akan membuat lingkungan menjadi kotor. 

Warga berharap Hanura memaksimalkan SIDnya agar desa dapat 

memasarkan produk-produk unggulan yang ada di Desa Hanura. 

Hasil wawancara dengan Bapak Jumrat:”saya merasa cukup 

senang dengan adanya SID karena sedikit banyaknya SID sudah 

membantu masyarakat untuk memudahkan kepentingan masyarakat, tidak 

hanya sekedar informasi pelayanan masyarakat juga dengan menggunakan 

SID tentunya ini membantu masyarakat. Kalau berbicara menunjang 

perekonomian belum dan ini akan dilaksanakan, seperti Hanura dalam 

waktu dekat ini akan mengelola Green House sebagai ketahanan pangan 

warga Hanura dan itu juga kan nantinya akan dipasarkan di Webnya 

Hanura dan tentunya saya juga ingin segera memilki smartphone biar 

tidak ketinggalan informasi. Kalau mengandalkan media cetak terus 

sayang dengan lingkungan ini nanti jadi banyak sampah.
45

 

 

Sebelum adanya SID Desa Hanura telah memiliki kelompok-

kelompok usaha untuk mensejahterakan warganya, beberapa produk yang 

dihasilkan oleh warga desa Hanura yaitu kopi premium, sirup belimbing 

wuluh, harapannya dengan adanya SID ini produk-produk di Desa Hanura 

dapat segera dipasarkan melalui SID. 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Irham:” sistem informasi di 

Hanura tidak hanya internet Hanura juga mempunyai buletin dan radio 

komunitas, meski saya tidak memiliki handphone canggih tetapi saya bisa 

mngetahui berita-berita desa dari buletin yang dibagikan oleh Hanura 

setiap bulan dan saya bisa mendengarkan melalui radio komunitasnya 

yaita RGL FM (Radio Gema Lestari) juga dari kerabat, tetangga. Kalau 

kelompok wirausaha sudah ada di Hanura tetapi sepertinya Hanura 

sedang memaksimalkan SID nya agar bisa memasarkan produk Desa 

melalui Webnya.
46
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Warga merasa perubahan di Desa Hanura sudah terlihat dengan 

lahirnya SID dan itu tidak terlepas dari semangat Pemerintah Desa Hanura 

dan masyarakat untuk melakukan perubahan, masyarakat sudah merasa 

terlayani dengan baik oleh pemerintah Desa Hanura. Akan tetapi tidak 

cukup sampai disini pemerintah desa dan masyarakat harus terus berusaha 

memaksimalkan SID ini di Desa Hanura, sehingga dapat tercapai E-Gov 

dan peningkatan ekonomi . 

 Hasil wawancara  dengan Ibu Irma:”Saya awam sekali dengan 

teknologi saat ini tetapi saya tidak membatasi diri saya untuk mengetahui 

segala hal. Informasi Desa dapat saya ketahui buletin yang di cetak oleh 

Pemerintah Desa Hanura. Menurut saya perubahan di Desa Hanura ini 

sangat terlihat berawal dari SID sekarang saya lihat juga di balai banyak 

peralatan canggih seperti komputer yang diberikan kominfo kepada 

Hanura dan itu anak saya jadi bisa belajar komputer disana, bahkan lebih 

enak belajar disana ketimbang disekolahnya katanya begitu. Karena kalau 

disekolah 1 unit komputer digunakan untuk 2 sampai 3 orang, kalau 

pelatihan di PKPnya Hanura 1 orang 1 unit komputer karena kan di 

jadwalkan.
47

 

 

Sistem informasi tidak melulu internet, sejak dulu desa Hanura pun 

sudah memiliki sistem informasi berupa papan informasi, radio gema 

lestari. Hanya saja saat ini sistem informasi yang lebih mudah dan lebih 

cepat didapat adalah dengan menggunakan internet dan Desa harus 

mengikuti perkembangan tersebut karena Desa Hanura mempunyai misi 

harus melek IT. 

Hasil wawancara dengan Ibu Erna:”Hanura memang sudah 

menerapkan sistem informasi dari dulu tapi kalau dulu kan belum canggih 

seperti sekarang tentu pengaruhnya juga berbeda. Kalau sekarang ini 
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sudah di stel lebih instan sebagai masyarakat  saya merasa terlayani 

dengan baik, dan itu tidak terlepas dari semangat pemerintah desa dan 

masyarakatnya untuk memajukan Desanya. Saat ini saya belum belajar IT 

namun saya ingin segera belajar karena alatnya juga sudah disediakan 

dan yang melatih juga ada jadi sayang jika tidak dimanfaatkan sebaik 

mungkin. Pemerintah Desa Hanura juga ingin masyarakatnya melek IT,  

menurut saya itu adalah hal yang bagus karena saat ini semuanya serba 

canggih kalau tidak mengejar atau mengimbangi ya akan semakin 

tertinggal.
48

 

 

C. PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PROSES GDM DI 

DESA HANURA 

 

1. Menyediakan informasi teknis tentang berbagai masalah dan kemungkinan 

pembangunan, serta berbagai inovasi yang tepat untuk menjawab berbagai 

permintaan lokal. Informasi-informasi tentang pembangunan di Desa Hanura 

yaitu berawal dari keterbukaan informasi saat ini, seperti kemudahan dalam 

mengakses informasi melalui internet dan jejaring sosial. Desa Hanura 

termotivasi menjadi Desa yang mandiri dan melek IT sejak masyarakat mulai 

resah ingin mempunyai suatu cara agar lebih mudah memperoleh informasi. 

Dan keterbukaan informasi melalui interenet juga menjadi salah satu pemicu 

termotivasinya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yaitu setelah 

beberapa berita yang mengunggah tentang Desa Melung yang saat ini menjadi 

Desa yang melek IT pertama di Indonesia. Pemerintah Desa Hanura yakin 

bahwa Desa Hanura juga mampu menjadi Desa yang mandiri. 

Wawancara dengan Bapak Codri Cahyadi- Kades Hanura 

:“kronologis adanya SID di Desa Hanura kita pahami ini merujuk kembali 

kepada implementasi UU no 6 th 2014 tentang Desa pada bab 9 pasal 86 

tentang SID. Dari amanat UU Desa itu kita coba implementasikan. Di tahun 
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sebelumnya Desa ini sudah ada keresahan bahwa Desa ingin mempunyai satu 

cara menyampaikan berita atau informasi yang baik tentang Desa kepada 

masyarakatnya, itupun sudah dimulai dari tahun 2013 sebelum UU Desa di 

laksanakan.”
49

 

  

Terkait pembahasan di atas maka Gerakan Desa Membangun sebagai 

kominkator atau agen perubahan mempunyai peran juga sebagai penghubung 

masyarakat dengan pemerintah, agar aspirasi masyarakat ini di ketahui oleh 

pemerintah dan kemudian mendapat apresiasi dari pemerintah, seperti di Desa 

Hanura kini sudah mendapatkan bantuan 1 set komputer dari Kementrian 

komunikasi informasi pusat untuk kegiatan purwarupa di Desa Hanura. 

 

2.   Menyebarkan informasi tentang pencapaian-pencapaian pembangunan diri 

dari kelompok-kelompok lokal sehingga kelompok lain dapat memperoleh 

keuntungan dari pengalaman kelompok lainnya dan dapat menjadi motivasi 

untuk meraih pencapaian serupa. 

 Katerbukaan informasi saat ini memang memberikan segudang 

informasi baik informasi untuk masyarakat umum ataupun  informasi tentang 

pembangunan dan termasuk didalamnya terdapat cara-cara pencapaian 

pembangunan tersebut. Seperti informasi yang didapat dari Desa Melung yang 

merupakan Desa yang pertama kali melek IT di Indonesia menjadi motivasi 

untuk Desa-Desa lain yang ada di Indonesia untuk maju. Dan kini Desa Hanura 

adalah Desa yang pertama kali melek IT di lampung, bahkan Hanura kini di 
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berikan kesempatan untuk mengikuti lomba Desa tingkat Nasional untuk 

mewakili provinsi Lampung. Desa Hanura saat ini juga menjadi motivasi untuk 

Desa-Desa lain yang ada di Lampung.  

Wawancara dengan Bapak Codri Cahyadi- Kades Hanura :”Desa 

Hanura memang beberapa langkah lebih maju dari Desa-Desa lain terutama 

di Kec. Teluk Pandan, di Provinsi Lampung juga cukup baik, karena desa 

hanura memang berusaha sampai tercapai e-Gov, dengan adanya e-Gov desa 

dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah desa 

Hanura mempunyai harapan perkembangan di Desa Hanura setelah SID ini 

nanti mampu memberikan arah ataupun memberikan frame atau mindseat 

masyarakat dengan kesadarannya bahwa informasi itu memberikan berita 

yang jelas, tepat sehingga masyarakat mampu memahami, mampu mengerti 

keinginan Desa untuk membangun dalam rangka memberdayakan masyarakat 

lebih baik dan sejahtera kedepananya.”
50

 

Dalam hal tersebut sebagai komunikator atau agen perubahan  

Gerakan Desa Membangun selain memotivasi juga mempunyai peran untuk 

mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuannya. Seperti kegiatan-

kegiatan, pelatihan, lokakarya, festival desa dan lain-lain  yang diberikan oleh 

GDM kepada masyarakat itu adalah proses untuk mencapai tujuan 

masyarakat. 
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