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A. Konsep Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Tujuan Prinsip-Prinsip Strategi



Tujuan Utama dari Pembangunan ekonomi Desa

menciptakan suatu lingkungan yang

memungkinkan masyarakatnya untuk

menikmati kehidupan yang kreatif,

sehat dan berumur panjang.
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B. PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN 
EKONOMI PEDESAAN

1.Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam

Dinamika Tata Kehidupan Perdesaan Yang Berdaya”.

2.Misi Memantapkan kelembagaan pangan masyarakat

dan usaha pertanian perdesaan;

3. Mendayagunakan lembaga keuangan mikro dan usaha

desa sebagai penggerak perekonomian lokal;

4.Memperluas jaringan dan akses pasar untuk mendorong

pengembangan produksi unggulan perdesaan;

5.Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri

rumah tangga;

6.Mengoptimalkan potensi ekonomi perdesaan dan

bantuan bagi masyarakat tertinggal.



faktor yang menentukan keberhasilan
pembangunan

• Sumber daya alam

• Akumulasi modal

• Organisasi

• Kemajuan teknologi

• Pembagian kerja

• Skala produksi

• Faktor sosial

• Faktor manusia

• Faktor politik dan administrasi



C. Permasalahan 
yang di hadapi 
Pembangunan 

Ekonomi Pedesaan

• Kendala Perencanaan
• Kendala Pelaksanaan
• Kendala Koordinasi
• Kendala Monitoring 
dan     Evaluasi



Kendala nya yaitu:

 (a). Kendala Perencanaan

 masihbelum memadainya kemampuan masyarakat umumnya 
dan aparat setempat khususnyadalam melakukan perencanaan 
di wilayahnya. 

 Kondisi tersebut berakibat belum dapatdihasilkannya 
perencanaan-perencanaan yang baik dan kebanyakan dari 
kegiatanmereka masih bersifat rutin yang sebenarnya dapat 
diserahkan pada dinas-dinas daninstansi yang ada.

 (b). Kendala Pelaksanaan

 Pembangunan adalah merupakan suatu proses yang berawal dari 
keadaan yang belumada, terbatas dan sesuai dengan tingkat 
perkembangan masyarakatnya. 



 (c). Kendala Koordinasi

 Pembangunan daerah merupakan proses pembangunan 
lintas sektoral yang

 mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. 
Pembangunan daerah khususnya

 (d). Kendala Monitoring dan Evaluasi

 Seringkali aspek monitoring dan evaluasi terhadap suatu 
program terabaikan baik ketikaprogram tersebut tengah 
dilaksanakan maupun ketika suatu program itu telah 
selesaidilaksanakan. 

 Pengabaian terhadap fungsi ini berakibat pada tidak 
terarahnya programkarena terjadinya penyimpangan-
penyimpangan atau tidak langgengnya hasil-hasilpositif 
yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program.
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MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA

 Prinsip rinsip pengelolaan pembangunan ekonomi desa
sebagai berikut: 



a. Accountable, Pengelolaan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat



b. Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara
terbuka dan diketahui oleh masyarakat.



c. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah
sehingga memperoleh dukungan masyarakat.



d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.



Terima Kasih 


