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ABSTRAK 

Pasar merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi sebagai 

perwujudan adaptasi transaksi manusia yang bersumber dari desakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya Pasar Rametuk yang mensinergikan 

berbagai potensi yang dimiliki Desa Sukawening guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Di sisi lain,  hadirnya pandemi covid-19 juga menjadi salah satu 

dorongan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang menurun sebagai dampak 

pandemi. Oleh karena itu, pemerintah Desa Sukawening membuat kebijakan 

membuka Pasar Rametuk dengan memanfaatkan sumber daya lokal  yang terdapat 

di Desa Sukawening. Seperti penggunaan bambu sebagai stan-stan pedagang, 

pedagang merupakan masyarakat Desa Sukawening, dan barang yang 

diperjualbelikan merupakan hasil produksi rumahan masyarakat Desa Sukawening.  

Tujuan penelitian ini ialah; 1) Menjelaskan alasan pemerintah desa Sukawening 

membuka Pasar Rametuk di masa pandemi Covid-19 dan 2) Mengetahui respon 

masyarakat dalam pembukaan Pasar Rametuk sebagai masukan kepada pemerintah 

terkait dengan harapan lokal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 2 

yaitu; 1) Apa alasan argumentatif Pemerintah Desa Sukawening membuka Pasar 

Rametuk di masa Pandemi Covid-19. 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap 

pembukaan Pasar Rametuk.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yang 

menggambarkan beberapa penemuan data dalam bentuk kata-kata berdasarkan 

informasi dari informan yang memenuhi syarat serta sesuai kriteria yang ditentukan 

penulis sebelumnya. Adapun intrumen dalam mengumpulkan data berasal dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa alasan pemerintah Desa 

Sukawening membuat kebijakan pembukaan Pasar Rametuk di masa pandemi yang 

pada saat itu Desa Sukawening dinyatakan sebagai wilayah zona hijau. Adapun 

alasan pembukaan Pasar Rametuk ialah sebagai upaya peningkatan ekonomi 

masyarakat, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, peningkatan Indeks Desa 

Membangun (IDM), dan upaya perintisan BUMDes. Dalam pembukaan Pasar 

Rametuk yang hanya berlangsung beberapa bulan mendapatkan respon baik dari 

masyarakat Desa Sukawening serta memberikan manfaat secara langsung yang 

dirasakan oleh masyarakat baik masyarakat Desa Sukawening maupun desa-desa 

sekitarnya. Sehingga dibukanya Pasar Rametuk memberikan harapan baru bagi 

pemerintah sebagai salah satu program pembangunan desa. Namun, hal ini tidak 

berjalan sesuai harapan karena terdapat kenaikan level yang berbeda pula 

penerapan Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Potensi Lokal, Pasar Rametuk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman 

penafsiran yang menyebabkan kurang terarahnya suatu penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu adanya penegasan judul. Adapun penelitian yang penulis maksud ialah 

berjudul: “Argumen, Potensi, dan Respon: Studi Eksploratif Implementasi 

Kebijakan Pembukaan Pasar Rametuk di Desa Sukawening”, secara rinci yang 

dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Argumen, Potensi, dan Respon  

a. Argumen  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) argumen adalah alasan 

yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau 

gagasan.1 Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa argumen adalah sekumpulan 

pernyataan yang berkaitan topik yang berisi mengenai pemikiran atau premis-

premis yang saling berhubungan. Premis tersebut pula dapat menunjukan hubungan 

yang mendukung atau menolak.  

Yang di maksud argumen dalam penelitian ini ialah premis atau gagasan 

yang muncul dalam pembentukan suatu kebijakan. Gagasan yang timbul 

dipengaruhi oleh prilaku dan situasi tertentu seperti yang diungkap Max Weber 

                                                           

1 Argumen dalam KBBI online. https://kbbi.web.id/argumen.  

https://kbbi.web.id/argumen
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mengenai tindakan sosial yang dimunculkan oleh seorang aktor dalam 

memnentukan suatu kebijakan.2  

b. Potensi  

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. 3  Sedangkan 

para ahli mengatakan bahwa potensi sangat lekat terhadap bakat terpendam yang 

dinilai memiliki kekuatan penting sehingga dapat berpengaruh terhadap seseorang 

atau lingkungan apabila dikelola secara optimal.4 Berdasarkan kerangka strategi 

kehidupan berkelanjutan (sustainable livelihod) terdapat lima potensi dasar yang 

dapat menunjang suatu pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang di petakan dalam konsep pentagon asset (aset pentagon/lima 

potensi dasar).5 

c. Respon  

Menurut istilah psikologi respon merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra yang kemudian 

diwujudkan dalam bentuk perilaku manusia. Perilaku manusia adalah perilaku yang 

dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti adat, sikap, 

                                                           
2 S. L. Jones, P., Bradbury, L., Boutillier, Pengantar Teori-Teori Sosial (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2016).  

3 Potensi dalam KBBI online. https://kbbi.web.id/potensi.html. 

4 Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi 

Pamungkas, 1997), hlm. 358. 

5 Sebastian Saragih, “Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood 

Framework,” 2007, hlm. 19.  

https://kbbi.web.id/potensi.html
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emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, bahkan genetika yang nantinya dalam 

sosiologi perilaku ini disebut sebagai tindakan sosial.6 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud argumen, potensi, dan respon 

dalam penelitian ini ialah setiap perilaku, tindakan atau gagasan yang timbul dari 

pemerintah dalam merespon situasi tertentu yang terjadi juga dipengaruhi beberapa 

faktor dalam mengoptimalkan potensi terpendam yang dimiliki dan dapat 

optimalkan sehingga menjadi produk program pembangunan guna 

mensejahterakan masyarakat.  

2. Implementasi Kebijakan  

Menurut kamus Webster Implementasi merupakan terjemahan dari kata 

“implementation”, yang berasal dari kata kerja “to implement” yang dimaksudkan 

kepada beberapa hal yakni: (1) membawa suatu hasil (akibat); melengkapi dan 

menyelesaikan, (2) menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; 

memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu, dan (3) menyediakan atau 

melengakapi dengan alat.  

Dapat disimpulkan bahwa  implementasi kebijakan yang dimaksud adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan dengan menyediakan serta melengkapi sarana dan prasarana 

sesuai dengan program prioritas kebijakan tersebut.  

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup implementasi kebijakan dalam 

penelitian ini adalah Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa gunamemadai 

                                                           
6 Notoatmodjo, Soekidjo, dan Sarwono, "Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan", (Jakarta: 

Badan Penerbit Kesehatan Masyarakat Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 

1985), hlm. 23. 
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penyelenggaraam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dirancang dalam skema 

peraturan mengenai prioritas Dana Desa.  

3. Pasar Rametuk  

Pasar Rametuk merupakan  salah satu pasar desa tradisional yang dibuka 

oleh pemerintah Desa Sukawening di masa pandemi covid-19. Pasar Rametuk 

diselenggarakan setiap hari Selasa yang bertempat di lapangan sepak bola desa 

tepatnya di Cadas Bodas. Istilah Rametuk merupakan sebutan untuk lalat buah 

(Drosophila Melanogaster) dalam bahasa sunda yang biasanya datang dan pergi 

sesuai ada tidaknya makanan. Maka dari itu berdasarkan waktu bukanya pasaryang 

tidak seperti umumnya pasar desa ini disebut Pasar Rametuk. Masyarakat lain juga 

dad yang menyebutnya dengan Pasar Selasa yang diambil dari hari 

diselenggrakannya pasar yakni hari selasa.  

4. Desa Sukawening  

Desa Sukawening merupakan tempat di mana penelitian dilakukan, yang 

menjadi obyek penulis untuk melakukan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah 

Desa Sukawening yang membuka pasar desa yang disebut Pasar Rametuk pada 

masa pandemi covid-19 di saat Satgas Kecamatan Desa Sukawening menutup pasar 

pusat guna menghindari penyebaran virus di  Kecamatan Ciwidey. 

Desa Sukawening merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan 

Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 700,19 Ha. 

Secara geografis Desa Sukawening berada di ketinggian 1200 s/d 1500 dpl dengan 

suhu berkisar 18º s/d 20º C. Hal ini berpengaruh teradap pemanfaatan lahan yang 
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pada umumnya digunakan sebagai lahan pertanian secara produktif yang dapat 

ditanami berbagai macam tanaman pertanian. Sumber daya alam yang tinggi 

menjadi salah satu potensi dasar yang dapat dikembangkan masyarakat Desa 

Sukawening.  

 

B. Latar Belakang  

Desa memiliki ciri khas, tradisi, adat istiadat dan beragam potensi yang 

bertumpu pada akar budaya lokal. Beragam potensi ini dapat berimplikasi 

signifikan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.7 

Pengelolaan potensi desa yang dapat dijadikan sebagai unggulan dengan 

mendirikan lembaga ekonomi desa. Lembaga ini kerap di sebut juga dengan nama 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Satu diantara banyak potensi 

pengembangan ekonomi tersebut adalah pendirian pasar tradisional atau pasar 

rakyat.8 Beberapa studi menunjukan bahwa pasar tradisional memiliki potensi yang 

cukup signifikan bagi peningkatan ekonomi, kesempatan lapangan pekerjaan baru, 

mengurangi pengangguran terselubung, dan pasar juga menjadi acuan strategis bagi 

pengembangan ekonomi lokal hingga nasional.9 

                                                           
7  Abdul Karim, “Peningkatan Ekonomi Pedesaan Dalam Menunjang Pergerakan 

Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Masa Pandemic Global” 2020, hlm. 7. 

8  Rillia Aisyah Haris dan Elsya Muzayyana, “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam 

Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep”, PUBLISIA: Jurnal Ilmu 

Administrasi Publik Vol.4  no. 2 (2019), hlm. 138.  

9 M Natsir, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah 

Kabupaten Mamuju Utara", Asian Journal of Environment, History and Heeritage, Vol. 1, no. 

September (2017): hlm. 62. 
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Di satu sisi, pengembangan pasar tradisional dapat berkembanssg apabila 

para pengelolanya memiliki inovasi dan kreatifitas. 10  Dengan begitu 

pengembangan pasar desa dapat menjadi upaya menciptakan dan meningkatkan 

pendapatan asli desa. Di sisi lain, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk 

mendorong pengembangan potensi desa sebagai upaya menguatkan komitmen 

pembangunan desa yang mulai dilakukan di daerah pedesaan.  

Hadirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberi 

peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Salah satunya melalui dana langsung yang berasal dari APBN melalui skema Dana 

Desa (DD). Skema ini didukung juga dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 

2014 Tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). DD berpeluang untuk membangun pemerintahan dan 

sosial kemasyarakatan yang mendorong peningkatan taraf hidup dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari DD adalah meningkatkan pelayanan 

publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, 

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa 

sebagai subjek pembangunan.11 

Dengan adanya UU dan PP ini menjadi spirit baru bagi masyarakat untuk 

lebih aktif mengelola potensi lokal dalam produktifitas pembangunan desa. 

Masyarakat desa dipacu untuk berpartisipasi secara aktif untuk membangkitkan 

                                                           
10  Siti Roifatul Nadhiroh dan Vika Annisa Qurrata, “Pemanfaatan Potensi Lokal Guna 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Jombang”, Hapemas 2 (n.d.), hlm. 214. 

11 Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm. 8.  



7 

 

demokrasi lokal yang bersifat buttom up. Dengan modal sosial yang dimiliki 

masyarakat desa, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa harusnya 

tidak ada kendala. Namun, kemampuan masyarakat desa masih sempit membuat 

implementasi kebijakan ini menimbulkan beragam masalah. Gejala yang muncul 

dalam implementasi kebijakan Dana Desa menjadi titik tolak dari beragam masalah 

yang ada. Ini terjadi dalam proses  penyaluran, kelembagaan, tata kelola, sasarang 

penggunaannya, dan kesiapan pelaksanaan program.12  

Permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa di setiap desa berbeda. 

Alokasi dana yang tidak sesuai konstitusi, distribusi, hingga potensi penyimpangan 

pun terjadi. Kemunculan elit politik dan elit ekonomi yang bertransformasi menjadi 

oligarki predator sehingga memunculkan ketimpangan pendapatan serta konflik 

dalam masyarakat.13 Selain itu, lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

pemeritah desa dam partisipasi masyarakat yang minimal juga menjadi kendala 

dalam keberlangsungan proses perencanaan pembangunan daerah.14 

Hal serupa terjadi terhadap pasar desa yang selain menjadi spirit 

peningkatan ekonomi akan menjadi sebuah tantangan dalam pengelolaanya bagi 

pemerintah. Minimnya pengetahuan tentang tata kelola pasar yang tidak dapat 

                                                           
12  Arif Sofianto, “Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan”, Matra Pembaruan 1 (1) 2017, hlm. 24. 

13 Umar Nain, “Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris”, cet. 1 (Makassar: 

Garis Khatulistiwa, 2019), hlm. 70. 

14  Waode Syifatu, Eka Suaib dan La Husen Zuada, “Desentralisasi Dan Oligarki Predator 

Di Wakatobi: Peran Oligarki Dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Pedesaan,” Jurnal Penelitian 

Politik 13, no. 726 (2016), hlm. 6.  
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memenuhi kebutuhan pasar akan menjadi bumerang bagi  jalannya pembangunan 

desa.15  

Salah satu kebijakan pemerintah yang memanfaatkan potensi lokal adalah 

membuka pasar desa yang dilakukan Pemerintah Desa Sukawening. Pasar desa 

diberi nama Pasar Rametuk. Desa Sukawening sendiri terletak di daerah perbukitan 

dengan lahan pertanian yang luas, sehingga banyak potensi lokal yang dapat di 

kembangkan. Hal ini sejalan dengan mata pencaharian masyarakat Desa 

Sukawening yang mayoritas petani. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang 

berprofesi sebagai pedagang, pelaku home industri, pengrajin, dan lainnya.  

Penyebutan Pasar Rametuk sendiri diambil berdasarkan waktu buka pasar 

setiap hari selasa saja yang dimulai pada pukul  12.00-18.00 sore. Istilah Rametuk 

merupakan sebutan untuk lalat buah (Drosophila Melanogaster) dalam bahasa 

sunda yang biasanya datang dan pergi sesuai ada tidaknya makanan.  Hal ini yang 

menjadi asal penamaan Pasar Rametuk yang mana buka hanya pada waktu tertentu. 

Selain penyebutan Pasar Rametuk, terdapat pula masyarakat yang menyebutnya 

Pasar Selasa yang memang bukanya pada Hari Selasa.  

Alih-alih mengembangkan potensi lokal tersebut, negeri ini harus 

berhadapan dengan pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang 

menyebar ke seluruh penjuru dan tidak terkecuali daerah pedesaan. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan pasar rakyat Desa Sukawening. 

Penyebaran yang begitu cepat begitu berpengaruh terhadap beberapa sektor, salah 

                                                           
15 Indra Pahlevi, “Dana Desa Dan Permasalahannya” Info Singkat Pemerintahan Dalam 

Negeri VII, no. 17 (2015): hlm. 17–20. 
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satunya sektor ekonomi yang semakin menurun.16 Penerapan social distancing dan 

Work From Home (WFH) untuk mencegah penyebaran semakin meluas juga 

berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan. Berangkat dari permasalahan ini peneliti 

tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam 

pembukaan Pasar Rametuk di Desa Sukawening pada masa pandemi Covid-19.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apa alasan argumentatif Pemerintah Desa Sukawening membuka Pasar 

Rametuk di masa Pandemi Covid-19?  

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembukaan Pasar Rametuk?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan di 

atas, maka adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan alasan pemerintah desa Sukawening membuka Pasar Rametuk 

di masa pandemi Covid-19. 

2. Mengetahui respon masyarakat dalam pembukaan Pasar Rametuk sebagai 

mesukan kepada pemerintah terkait dengan harapan lokal.  

 

                                                           
16 Dito Aditia et al., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, 

Jurnal Benefita, Vol. 5, No. 2 (2020): 212–224, hlm. 214. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah dan menjadi tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan konsep dan referensi 

ilmiah dalam mengkaji kebijakan pengembangan pasar rakyat.  

2. Penelitian ini juga secara praktis diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah 

untuk mengembangkan pasar rakyat yang penuh inovasi dan kreatifitas 

sesuai dengan temuan lapangan.  

F. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian mengenai Argumen, Potensi, dan Respon: 

Studi: Eksploratif Implementasi Kebijakan Pembukaan Pasar Rametuk di Desa 

Sukawening, peneliti sebelumnya melakukan kajian terhadap beberapa literatur 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap fokus penelitian. Selain itu, 

untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan peneliti perlu beberapa referensi 

sebagai berikut:  

Tabel 1.0.1 Mapping Area Studi Literatur 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ar-Royyan Ramly, Wahyuddin, 

Julli Mursyida, dan Mawardati yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa 

Dalam dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala 
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Kabupaten Nagan Raya)”. 17  Dalam penelitian ini ditemukan tiga faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan program alokasi Dana Desa yakni, sumber daya 

manusia, sosialisasi penyaluran dana, dan pelaksanaan koordinasi. Adapun dalam 

mendukung program pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan dengan dua cara yang 

pertama swakelola yaitu menggunakan tenaga masyarakat desa sehingga dapat 

menjaga pengehasilan dan peningkatan daya beli desa. Kedua mendorong kegiatan 

masyarakat yang produktif secara ekonomi. 

Dari hasil penelitian ini memiliki kesamaan mengenai implementasi 

kebijakan pengelolaan Dana Desa melalui potensi desa dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat. Akan tetapi pada penelitian terdahulu potensi yang dibahas merupakan 

semua potensi desa yang berada di Kec. Kuala. Sedangkan potensi yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini ialah pasar desa. Sehingga dari penelitian Ar-Royyan 

dkk di temukan perbedaan pada potensi desa yang di kembangkan dan lokasi 

penelitian.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Muhammad yang berjudul 

“Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi 

Masyarakat”.18 Penelitian ini menemukan bahwa peran aktif masyarakat sangat 

diperlukan untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara stakeholder. 

                                                           
17 Ar-Royyan Ramly, et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan 

Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya)”, Vol. 1 (2017): hlm. 

379–92. 

18  Fahmi Muhammad, “Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan 

Produktifitas Ekonomi Masyarakat”, Vol. 1, no. 2 (2017): 275–94, 

https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-05. 
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Sehingga masyarakat perlu disadarkan atas potensi yang dimiliki (sense of 

belonging) terhadap aneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset 

pembangunan. 

Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan cakupan penelitian 

peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal (kearifan lokal). Akan 

tetapi pada penelitian ini lebih berfokus terhadap pasar desa sebagai potensi lokal 

(kearifan lokal) yang dikembangkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. 

Sehingga perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada fokus dan lokasi penelitian.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama yang berjudul 

“Peran Kearipan Lokal Pasar Desa dalam Perekonomian Masyarakat”.19 Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memiliki budaya sendiri. Masyarakat 

memiliki sistem produksi, manajemen sumber daya, sistem kesehatan, pengetahuan 

dan pembelajaran, sistem peradilan, sellf-governance, dan sistem ekonomi yang 

dijalankan masing-masing keluarga. Hal ini dapat mendukung terjaganya kondisi 

lingkungan masyarakat walaupun tidak didukung fasilitas yang memadai. 

 Dari hasil penelitian tersebut didapat persamaan cakupan pembahasan 

mengenai pasar desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, pada 

penelitian ini difokuskan pada pasar desa yang di dukung pendanaan dari 

pemerintah yakni  Dana Desa sebagai salah satu program yang di rencanakan dalam 

                                                           
19 Arif Widyatama, “Peran Kearifan Lokal Pasar Desa Dalam Perekonomian Masyarakat” 

PAY: Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, no. 2 (2019): 20–32, 

http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay. 
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pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditemukan 

perbedaan dalam fokus dan lokasi penelitian.  

G. Kajian Teori  

Agar peneliti tidak kehilangan fokus dalam penulisan penelitian ini, 

sehingga peneliti membutuhkan landasan teori sebagai landasan pemikiran yang 

dapat mendukung hasil penelitian. judul dari penelitian ini adalah “Argumen, 

Potensi, dan Respon: Studi Eksploratif Implementasi Kebiijakan Pembukaan Pasar 

Rametuk di Desa Sukawening”. Adapun teori yang peneliti ambil sebagai berikut:  

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa 

Adanya kebijakan Dana Desa tentunya harus dikelola dengan manajemen 

yang baik dan akuntabel. Sebagai daerah yang menyelenggarakan pemerintahannya 

sendiri desa diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan desanya. 

Terkhusus dalam masalah yang menempatkan desa sebagai subjek dari 

pembangunan. Keefektifan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengelolaan Dana Desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuannya.  

Menurut Udoji, pelaksanaan suatu kebijakan merupakan suatu hal yang 

penting daripada pembuatan kebijakan.20 Pembuat kebijakan pun tidak serta merta 

merancang sebuah kebijakan tanpa adanya interprestasi individu mengenai 

tindakan orang lain dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini diungkap oleh Weber 

yang membantu memperbaiki pemahaman mengenai watak dan kemampuan 

                                                           
20  Richard Djiko dan Bagus Subardi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Talaga Paca Dan Wangongira , Kabupaten Halmahera 

Utara”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, no. 1, April (2020): hlm. 126.  
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individu pembuat kebijakan yang bertindak dalam lingkup eksternalnya.21 Menurut 

Duun, dalam perumusan kebijakan menyatakan bahwa kebijakan merupakan 

instrumen yang mendukung untuk tujuan yang lebih strategis sehingga dalam 

pelaksanaannya membutuhkan panduan sebagai rambu-rambu untuk membatasi 

setiap gejala sosial yang muncul nantinya.22 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang didukung 

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang mengalami pembaruan setiap 

tahunnya. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan 

bertanggung jawab atas membina dan mengawasi dalam pemberian dan penyaluran 

Dana Desa.23 

Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

digunakan untuk memadai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 24 

Pengelolaannya berdasarkan peraturan mengenai prioritas Dana Desa yang terdapat 

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia yang berubah setiap tahun anggarannya. 

Perencanaan program pembangunan juga harus melalui musyawarah desa.  

                                                           
21Jones, P., Bradbury, L., Boutillier, Pengantar Teori-Teori Sosial. Hlm. 112.  

22Ahmad Izudin, Perencanaan Kebijakan Publik, ed. Miftahul Huda (Yogyakarta: 

Samudra Biru, 2018), hlm. 42. 

23 Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm. 2.  

24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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Dalam pengelolaan Dana Desa ada tiga komponen yang harus tersalurkan 

penggunaannya yakni: 1) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 2) 

bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan 3) bidang pembinaan 

kemasyarakatan.25 

Selain itu, untuk melihat bagaimana implementasi suatu kebijakan berjalan 

semestinya tidak terlepas dari indikator keberhasilan implementasi kebijakan itu 

sendiri. Terutama keberhasilan kebijakan mengenai pengelolaan Dana Desa yang 

akan peneliti paparkan sebagai berikut:  

Tabel 1.0.1 Teori Implementasi kebijakan 

No.  Aspek Teori Indikator Keberhasilan  

1. George C. Edwards III 

(1980).26 

Terdapat empat variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. 

2. Max Weber: teori 

tindakan sosial.  

Empat macam tindakan sosial:  

1) Tindakan sosial bersifat instrumental. 

2) Tindakan rasional berdasarkan nilai 

(value-rational action). 

3) Tindakan afektif. 

                                                           
25 Ar-Royyan Ramly, et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan 

Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya)”, Vol. 1 (2017): hlm. 

379–92. 

26  Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Kebijakan Publik, Cetakan Ke-5 (Bandung: 

Alfabeta, 2014). 
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4) Tindakan tradisional.  

3. Penelitian Endang Siti 

Rukmana Lapi, Slamet 

Muchsin, dan Suveno di 

Desa Oro-Oro Ombo 

Kecamatan Batu Kota 

Batu.27 

Adanya faktor pendukung dan penghambat 

Implementasi pengelolaan Dana Desa dalam 

pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1) Faktor pendukung: Potensi alam yang 

dapat dimanfaatkan masyarakat dan 

dukungan aparatur berupa tersedianya 

fasilitas dan promosi produksi untuk 

mendukung program pemberdayaan 

masyarakat.  

1) Faktor penghambat: kualitas sumber 

daya manusia rendah dan kurangnya 

sarana prasarana yang memadai 

sehingga pemberdayaan masyarakat 

kurang produktif.  

4.  Penelitian Feiby 

Tangkumahat, Vicky 

Panelewen, dan Arie 

Mirah.28 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa 

sebagai berikut:  

                                                           
27 Endang Siti et al., “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat  (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan 

Batu Kota Batu )”, Jurnal Respon Publik, Vol. 13, no. 3 (2019): hlm. 47-52.  

28 Febby Febriantika et al., “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat”, Vol. 8, no. 1 (2020): hlm. 208–215.  
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1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai Dana Desa dan 

penggunaannya.  

2) Meningkatkan pastisipasi masyarakat. 

3) Terjalin sinergi dalam kegiatan dan 

program yang ada di desa. 

4) Meningkatkan swadaya masyarakat.  

5) Pengerapan tenaga kerja lokal pada 

kegiatan pembangunan desa. 

6) Masyarakat penerima manfaat semakin 

meningkat.  

7) Adanya peningkatan pendapatan asli 

desa.  

 

2. Pembangunan Berbasis Potensi Lokal 

Pembangunan merupakan upaya memadukan berbagai sektor dalam suatu 

wilayah tertentu. Dengan berbagai sektor yang dimiliki desa yang dilihat sebagai 

potensi untuk melakukan pembangunan. Potensi ini memerlukan sejumlah upaya 

agar bisa teraktualisasi sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat.29 

                                                           
29  Jim Ife & Frank Tesoriero, Community Development, Alternatif Pengembangan 

Masyarakat Di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 56. 



19 

 

Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah 

yang bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. 

Oleh karenanya, penting untuk melihat ketiga unsur ini dalam merencanakan 

pembangunan di desa. Pembangunan yang diharapkan melalui pemanfaatan potensi 

lokal bertujuan untuk (1) mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan 

lapangan kerja, (2) mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia secara baik, 

(3) menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan, (4) 

serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi desa.  

Keberhasilan dari pembangunan potensi lokal ini tidak lepas dari dukungan 

pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Maka 

dari itu perlu adanya hubungan yang harmonis dalam pemetaan pembangunan desa 

melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang 

kemudian menghasilkan model pembangunan sebagai berikut. 

Gambar 1.0.1  Kerangka Komprehensif Model Pembangunan Terpadu Inovatif.30 

 

                                                           
30 Suharyanto dan Arif sofianto, “Innovative Model of Integrated Rural Development in 

Central Java", Jurnal Bina Praja, 2012, hlm. 251-260. 
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3. Menggali Potensi Lokal untuk Pemberdayaan 

Sebagai proses perubahan kondisi sosial ekonomi pemberdayaan harus 

mengedepankan keswadayaan masyarakat. Maksudnya pemberdayaan selalu 

berbasis dinamika internal, dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga 

mengutamakan potensi dan sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat. Hal ini 

merupakan upaya agar potensi bisa teraktualisasi dan memberikan kontribusi nyata 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat sendiri merupakan bukti nyata adanya pembangunan yang merata.  

Dalam proses pengelolaan sumber daya  atau sebagai produsen masyarakat 

pedesaan memberikan pengaruh terhadap proses pembangunan yang berbeda 

dengan masyarakat perkotaan. Hal ini dijelaskan oleh Robert Chambers (1992) 

yang berpandangan bahwa pembangunan secara development thinking yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu dekat hingga 

menengah secara ekonomis akan memberikan kemungkinan yang berbeda dengan 

enviromental thinking yang lebih berpandangan jauh terhadap kelestarian 

lingkungan. 31  Maka dari itu perlu adanya stategi yang digunakan dalam 

pembangunan di daerah pedesaan yang lebih mendukung dalam upaya 

meningkatkan ekonomi  masyarakat berbasis potensi lokal sebagai tujuan dari. Hal 

ini tertuang dalam konsep Sustainable Livelihood (penghidupan berkelanjutan) 

yang tujuannya untuk mewujudkan pembangunan secara merata dan adil sesuai 

kemampuan/potensi yang dimilki wilayah pedesaan.  

                                                           
31 Saragih, “Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework.” 
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Konsep Sustainable Livelihood memiliki lima aset penting berupa aset alam 

(natural capital), aset manusia (human capital), aset fisik (physical capital), aset 

sosial (social capital), dan aset keuangan (financial capital) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Gambar  1.0.2 Strategi kehidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) 

 

 

Untuk mengukur tolak ukur dari keberadaan potensi lokal yang dimiliki oleh 

desa dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.0.3 Teori Pengembangan Potensi 

No. Aspek Teori  Identifikasi  

1.  Sholeh.32 Potensi desa dibedakan sebagai berikut: 

                                                           
32 Eka Safitri, “Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu,” Skripsi (Lampung: 

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung, 2018), hlm. 34. 
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1) Potensi fisik yakni potensi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam berupa: lahan, 

tanah, air, iklim, lingkungan geografis, ternak, 

dan manusia.  

2) Potensi nonfisik yakni potensi yang berkaitan 

dengan masyarakat desa dan tata perilakunya 

antara lain: 

a) masyarakat desa dengan semangat 

gotong royong yang tinggi yang 

menjadi cirinya 

b) lembaga dan organisasi sosial, 

c) lembaga desa,  

d) lembaga pendidikan, 

e) lembaga kesehatan,  

f) lembaga ekonomi. 

2. Sumadyo.33 Terdapat tiga sumber daya dalam kehidupan yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara 

lain:  

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang biasa 

digunakan dalam proses produksi. Hal ini 

                                                           
33  Safitri. 
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dikarenakan manusia memiliki tenaga, 

keahlian dan kepribadian.  

2) Sumber Daya Alam (SDA) yakni sumber daya 

yang berasal dari alam yang dapat diolah 

menjadi suatu barang atau jasa yang berguna.  

3) Sumber Daya Modal yaitu suatu sarana untuk 

mendukung proses produksi suatu barang dan 

jasa.  

3. Pentagon 

aset/capital 

aset.34 

Terdapat lima aset penghidupan yang merupakan 

sekumpulan modal dalam melangsungkan kehidupan. 

1) Modal alam (natural capital) 

2) Modal manusia (human capital) 

3) Modal sosial (social capital) 

4) Modal fisik (physical capital) 

5) Modal finansial (financial capital) 

 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan 

serta menjawab rumusan masalah dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif 

ini bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian, 

                                                           
34 Saragih, “Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework.” 
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dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata dan bahasa pada konteks tertentu 

secara alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah juga.35  

Salah satu pendekatan pada metode penelitian kualitatif deskriptif adalah 

study kasus (case study) yang berfokus pada suatu kasus tertentu untuk dianalisis 

secara cermat sampai tuntas. Penelitian studi kasus di maksudkan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi 

suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit 

sosial tertentu yang bersifat apa adanya.36 Subjek penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian studi 

kasus merupakan penelitian secara mendalam mengenai unit sosial tertentu yang 

memberikan gambaran luas serta mendalam dengan subjek yang diteliti sangat 

terbatas, namun dimensi pada variabel-veriabel dan fokus penelitiannya sangat luas.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui batasan-batasan penelitian 

studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitian dapat berupa manusia, peristiwa, latar, 

dan dokumen, dan (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai 

suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya yang bermaksud memahami 

berbagai kaitan yang ada dalam variabel-variabelnya.  

Adapun fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah alasan 

adanya kebijakan pemerintah dalam membuka Pasar Rametuk pada masa pandemi 

Covid-19 sebagai langkah pembangunan desa melalui pemanfaatan potensi lokal 

                                                           
35 Lexy J. Meleong, Metodelogi Penelitian,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 

 36 Herman, Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016). 
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serta respon masyarakat menghadapi fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai 

pembukaan Pasar Rametuk yang berfokus pada penggalian data sebagaimana 

responden memberikan pemaknaan pada kasus yang sedang peneliti angkat.  

2. Teknik Pengumpulan Informan  

Teknik pengumpulan informan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan 

melihat pentingnya setiap informasi yang akan dianalisis nantinya. Informan adalah 

orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang obyek penelitian. Informan merupakan seseorang yang mengetahui 

kejadian atau peristiwa sehingga ketika peneliti bertanya mengenai suatu kejadian 

atau peristiwa peneliti akan mendapatkan data yang valid.37 

Dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah teknik purposive 

sampling berdasarkan kriteria yang terlebih dahulu dibuat oleh peneliti. Penekanan 

pada m 

Metode ini karena sebelumnya peneliti telah meyakinkan dan 

mempertimbangkan bahwa informan yang dipilih bersifat terbuka dan dapat 

mewakili karakter populasi atau subpopulasi yang dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah disusun sedemikian oleh peneliti. Maka dari itu, berdasarkan 

ketemtuan tersebut terpilihlah informan sebagai berikut.  

  

 

                                                           
37 Meleong, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. 
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Tabel 1.0.4  Kriteria Informan 

No. Kriteria  Informan  Jumlah  Keterangan  

1.  Pembuat 

Kebijakan  

Hamdani Sukmana 

(Kepala Desa, Desa 

Sukawening) 

1 Orang  Pembuat kebijakan 

atas pembukaan Pasar 

Rametuk  

2.  Stakeholder/Pe

ngelola Pasar 

Gugi Gunardi 

(Pengelola Pasar 

Rametuk, ketua 

BPD Desa 

Sukawening) 

1 Orang  Pelaksana 

kebijakan/implementor 

kebijakan pemerintah 

Desa Sukawening 

mengenai pembukaan 

Pasar Rametuk 

3.  Pelaku 

Usaha/Pedaga

ng 

Dewi Herlina  1 Orang  Pedagang aktif di Pasar 

Rametuk yang 

merupakan warga 

masyarakat Desa 

Sukawening 

4.  Tokoh 

Masyarakat/Pe

mbeli  

Dadan Somdani  1 Orang  Warga masyarakat 

Desa Sukawening yang 

pernah 

berkunjung/pembeli di 

Pasar Rametuk 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  



27 

 

Terdapat tiga cara atau teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan 

data di lapangan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.  

a. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terbuka 

yang mana keberadaan peneliti diketahui oleh subjek yang diteliti dan subjek 

menyadari serta memberi kesempatan kepada peneliti untuk mencari informasi. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengamatan berperan serta (participant 

observation) yang secara langsung melibatkan diri pada setiap kegiatan dan 

kehidupan masyarakat yang sedang diteliti sesuai dengan kacamata budaya yang 

berlaku di masyarakat Desa Sukawening. Keterlibatan ini menyebabkan terjadinya 

hubungan sosial dan emosional peneliti dengan subjek yang diteliti sehingga 

peneliti mampu menghayati perasaan, sikap, pola pikir yang mendasari perilaku 

masyarakat Desa Sukawening terhadap masalah yang dihadapi.  

b. Wawancara  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara secara 

mendalam (indepth interview) terhadap para informan yang dilakukan secara tidak 

terstuktur. Maksudnya, peneliti hanya menyusun pokok-pokok atau garis besar 

pertanyaan yang akan dilontarkan sebagai pedoman dalam wawancara. Selain itu 

dengan melalui wawancara tidak terstruktur, informan dapat memberikan asumsi 

atau menafsirkan seputar pembukaan Pasar Rametuk di Desa Sukawening. Adapun 

proses kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah 

Desa Sukawening dan rumah informan yang diharapkan data yang diperoleh 
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semakin terfokus dan informan dapat menceritakan terhadap fenomena yang 

menjadi fokus peneliti.  

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis 

atau tidak seperti gambar, video, maupun elektronik. Dokumentasi merupakan 

pencatatan data yang yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan 

dalam penelitian serta dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian yakni tentang implementasi kebijakan 

pengelolaan Dana Desa dalam pembukaan Pasar Rametuk.  

Dokumentasi yang dilakukan peneliti berasal dari lisan narasumber, 

gambar, peta lokasi, serta karya-karya seseorang yang berhubungan tentang 

kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. 

Dokumentasi yang disajikan berupa foto-foto pada saat penelitian berlangsung dan 

akan menjadi dokumen yang memiliki kredibilitas tinggi. Untuk itu foto-foto 

kegiatan lapangan sangat penting dicantumkan dalam laporan penelitian nantinya.  

Berdasarkan ketiga teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, maka peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan 

menganalisis fenomena secara mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti.  

4. Teknik Validasi Data  
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Untuk menguji kredibilitas data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat 

dari informan maka perlu untuk dipastikan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik pengecekan data teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lainnya yang 

dibedakan menjadi empat macam yakni pemeriksaan menggunakan sumber, 

metode, penyidik dan teori.  

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda adalam penelitian. Maka dari itu, 

peneliti akan membandingkan jawaban dari informan dengan orang terdekat 

informan atau masyarakat lain. Tujuannya ialah untuk keperluan pengecekan 

keabsahan dan kredibilitas data atau kurangnya data informasi dari pertisipan. 

Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari 

suatu informan dengan informan lainnya yang merupakan hasil dari observasi 

lapangan dengan dokumen. Pertama membandingkan wawancara dengan 

observasi, sebagai contoh peneliti akan melakukan wanwancara kepada pemerintah 

desa sebagai pemangku kebijakan terkait pengembangan ekonomi masyarakat 

berbasis pemanfaatan potensi lokal yang kemudian akan peneliti perkuat dengan 

observasi. Kedua dengan membangdingkan hasil wawancara informan satu dengan 

yang lainnya. ketiga, membandingkan wawancara dengan hasil dokumentasi yang 

lainnya.  
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Hasil akhir dari informasi yang telah di kumpulkan di bandingkan dengan 

perspektif teori yang relevan untuk menghindari individual peneliti atas temuan 

atau kesimpulan yang di hasilkan.  

5. Teknik Analisis Data  

Untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di persembahkan maka perlu adanya analisis data. Analisis 

data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan urutan dasar.38  Dalam proses ini dilakukan tiga 

tahapan:  

a. Reduksi Data  

Pada langkah ini peneliti melakukan proses seleksi, fokus kajian, 

penyederhanaan data mentah yang terdapat dalam fieldnote (catatan lapangan). 

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasil data tersebut 

dapat disederhanakan melalui proses seleksi yang ketat dan pengeloaan data. 

Penggolongan data yang dimaksud termasuk di dalamnya hasil koding interview, 

catatan lapangan berupa hasil observasi, dan dokumentasi berupa foto-foto 

pembukaan Pasar Rametuk, yang potensial untuk dijadikan sebagai program 

pembangunan ekonomi masyarakat desa.  

b. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data berhasil dipilah dan diolah menjadi data hasil penelitian, 

peneliti berupaya menuangkan hasil pemilahan data dalam bentuk deskriptif. 

                                                           
38 Lexy J. Meleong, Metodelogi Penelitian,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 
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Uraian secara deskriptif yang berbentuk penerjemah gejala sosial yang terjadi. 

Display data dalam penelitian kualitatif dapat bentuk metrik, bagan, grafik dan 

lainnya untuk memudahkan interprestasi peneliti maupun pembaca laporan 

penelitian.   

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

Pada tahap ini peneliti mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan 

kegiatan-kegiatan yang telah ditempuh pada tahap sebelumnya. Penarikan 

kesimpulan dan verifikasi berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah di 

kemukakan sebelumnya dengan data-data yang valid sehingga didapat kesimpulan 

yang kredibel pula. 

Berikut adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah analisis 

yang dilakukan peneliti: 

Tabel  1.0.5 Tahapan Analisis Pada Penelitian Kualitiatif 
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Keterikatan pada komponen-komponen diatas berpengaruh pada awal dan 

berakhirnya penelitian yang dilakukan.  

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti 

merumuskan sistematika pembahasan dari masing-masing bab, diantaranya:  

Bab Pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab Kedua, akan mendeskripsikan mengenai gambaran umum Desa 

Sukawening yang meliputi, letak geografis, batas-batas wilayah, demografi 

penduduk, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sukawening, sejarah 

singkat pembukaan Pasar Rametuk, dan kebijakan pemerintah yang ada 

didalamnya.  

Bab Ketiga, mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di lapangan meliputi implementasi kebijakan dalam pembukaan Pasar 

Rametuk dan respon masyarakat terhadap adanya Pasar Rametuk di tengah 

Pandemi Covid-19.  

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran serta rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan dan di 

deskripsikan di bab-bab sebelumnya
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Hasil pembahasan dan pengamatan di lapangan mengenai implementasi 

kebijakan pengelolaan dana desa dalam pembukaan Pasar Rametuk di Desa 

Sukawening serta respon masyarakat terhadap program tersebut, maka penulis 

menyimpulkan beberapa kesimpulan penelitian yang penulis kumpulkan seperti 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi 

kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:  

1. Pembukaan Pasar Rametuk yang bertujuan meningkatkan ekonomi 

masyarakat desa dalam penyelenggaraannya meliputi beberapa 

alasan diantaranya sebagai upaya peningkatan ekonomi 

masyarakat, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, peningkatan 

indeks desa membangun (IDM), dan sebagai usaha perintisan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dikelola secara 

optimal.  

2. Dengan beberapa pertimbangan pengelolaan Pasar Rametuk 

diserahkan oleh pemerintah Desa Sukawening kepada BPD Desa 

Sukawening dan melibatkan beberapa kelembagaan desa seperti 

LPMD, Karang Taruna, Limnas, dan PKK. Sehingga dalam 

pengelolaannya BUMDes tidak berperan dalam pembukaan Pasar 

Rametuk. Selain itu, terdapat kerjasama dengan Paguyuban Pasar 

Ciwidey yang mendukung dalam pelaksanaan pasar secara 

lapangan.  
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3. Dalam perencanaan dan pengelolaannya Pasar Rametuk tidak 

melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat bukan sebagai 

pemeran namun penerima kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Desa Sukawening. Masyarakat dilibatkan dalam 

penyelenggaraan Pasar Rametuk sebagai pelaku usaha yang 

berpartisipasi seuai dengan kemauan dirinya sendiri. Tidak ada 

paksaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukawening dalam 

menjalankan kebijakan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi 

masyarakat disini ialah sebagai penerima manfaat dari adanya 

pembukaan Pasar Rametuk.  

4. Sistem pendanaan pada pembukaan Pasar Rametuk bersifat pribadi 

yang berasal dari pelaku usaha. Dana yang dikumpulkan berasal 

dari iuran yang dikeluarkan pada saat pendaftaran sebagai pelaku 

usaha atau anggota dari Pasar Rametuk itu sendiri. Sistem iuran ini 

juga berlaku pada saat penyelenggaraan pasar di mana pelaku 

usaha dimintai iuran untuk biaya kebersihan, ketertiban dan 

pasang-bongkar stan yang digunakan pada saat Pasar Rametuk 

berlangsung.  

5. Dilihat dari berbagai aspek dan beberapa manfaat yang diterima 

langsung oleh masyarakat Pasar Rametuk berpotensi dalam 

mengembangkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat juga 

alam di Desa Sukawening. Berdasarkan latar belakang letak 

geografis masyarakat sudah mampu mengelola alam dan hasil dari 
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alamnya sehingga dapat menjadi barang yang memiliki harga jual 

sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga juga desa.  

6. Pasar Rametuk merupakan harapan pembangunan bagi Desa 

Sukawening yang nantinya termasuk salah satu program 

pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada optimalisasi 

potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukawening 

melalui pasar desa. Hal ini termasuk belum adanya program 

pendukung pembukaan Pasar Rametuk juga pendanaan 

penyelenggaraan pasar desa yang berasal dari uang pribadi 

pendaftaran pelaku usaha di pasar.  

7. Pasar Rametuk harus mengalami penutupan dikarenakan 

diperketatnya aturan PPKM di Kecamatan Ciwidey oleh Satgas 

Covid-19 yang menharuskan beberapa pasar juga mengalami 

penutupan yang sama. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak dapat 

diaplikasikannya kerangka  kehidupan (sustainable livelihood) 

yang merancang Pasar Rametuk sebagai salah satu program 

pembangunan yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

B. Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan pada pengalaman peneliti secara langsung dalam proses 

penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan menjadi faktor untuk 

lebih diperhatikan lagi oleh peneliti-peneliti yang akan datang dalam 

menyempurnakan penelitian yang dilakukannya. Karena penelitian ini sendiri 
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tentunya memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki oleh peneliti sendiri juga bagi 

peneliti-peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasa dalam penelitian tersebut, antara 

lain: 

1. Kurang mendalamnya interview kepada setiap informan karena 

keterbatasan waktu.  

2. Pasar Rametuk yang sudah tutup mengakibatkan sulitnya mencari 

informasi secara langsung dan mendalam. Sehingga peneliti hanya 

mencari informasi sesuai arahan dari informan sebelumnya.  

3.  Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan 

informan melalui interview terkadang tidak menunjukkan pendapat 

yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, 

anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap informan.  

C. Saran dan Rekomendasi  

Berdasarkan uraian di atas masih terdapat beberapa permasalahan yang 

disampaikan oleh informan juga kekurangan dari penelitian terkait implementasi 

kebijakan dalam pembukaan Pasar Rametuk dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

dan lancarnya penyelenggaraan pasar desa ini. Maka ada beberapa hal yang ingin 

disampaikan sebagai kekurangan dari penelitian beserta saran-saran untuk 

meningkatkan kualitas hasil dari program peningkatan ekonomi masyarakat sebagai 

berikut:  

1. Pemerintah hendaknya mengadakan pembinaan, pelatihan, dan 

keterampilan bagi para pelaku usaha di Pasar Rametuk serta 

masyarakat Desa Sukawening secara umum, sehingga kualitas dan 
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kuantitas dari pelaku usaha itu sendiri dapat berpengaruh pada 

keberlangsungan pasar yang lebih lama dan berkualitas sehingga 

dapat meningkatkan ekonomi keluarga juga ekonomi desa.  

2. Penting adanya perumusandan pengujian secara lengkap dalam 

pembuatan kebijakan serta dalam pelaksanaannya sehingga sebuah 

kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.  

3. Pemerintah hendaknya memperbaiki sistematika pengelolaan 

pasar serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk 

mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan 

masyarakat dalam menerima dan menjalankan sebuah kebijakan. 

4. Isu-isu yang berhasil digali secara empiris diantaranya BUMDesa,  

pemerintah desa yang progresiv, potensi pengembangan wisata 

berbasis alam (ecotourism)  dan solidaritas  masyarakat, serta 

kuatnya budaya gotong royong yang perlu dirumuskan dengan 

mengaitkan antar isu sehingga memunculkan kegiatan yang 

inovatif sebagai bagian dari strategi pembangunan desa tanpa 

meninggalkan nilai kearifan lokal. 

5. Perlu adanya kajian lanjutan guna mengerucutkan ide serta 

gagasan desa dalam kelanjutan pembangunan di  Desa Sukawening  

ke depan. 
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