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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan sejak masuk era revolusi 

industri 4.0 yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

mempermudah manusia memproduksi, mengolah data, menyebarkan seluruh 

informasi serta mencapai sistem yang lebih efektif dan efisien. Pembangunan 

infrastruktur berbasis teknologi informasi tidak hanya menyangkut hak atas akses 

informasi, tetapi juga memiliki kaitan yang erat dengan disparitas pembangunan 

yang belum dapat dinikmati secara merata oleh semua masyarakat. Hal ini 

menimbulkan permasalahan wilayah seperti tingkat kesejahteraan yang rendah, 

kualitas SDM yang buruk, kesenjangan digital, kemiskinan, dan tingkat 

pengangguran yang tinggi. Pembangunan antara kota dan pedesaan yang tidak 

merata menjadi suatu alasan diperlukannya sebuah reformasi dalam meningkatkan 

daya saing wilayah. 

Pembangunan pedesaan saat ini menjadi fokus utama, karena masyarakat pedesaan 

tidak mendapat manfaat yang berarti dari adanya pembangunan di perkotaan 

(Pranadji dan Hastuti, 2004). Smart village merupakan turunan dari konsep smart 

city yang lebih dulu menerapkan era 4.0 dalam pembangunan wilayah perkotaan. 

Smart village merupakan salah satu inovasi dalam memajukan perkembangan desa 

dengan berbasis teknologi informasi dalam mengatasi permasalahan pada kawasan 

rural. Konsep pengembangan smart village ini tidak hanya berfokus pada 

penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan 

keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan 

sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Penerapan 

konsep “smart” pada pedesaan didasari oleh argumen bahwa desa sebagai unit 

pemerintahan terendah juga memerlukan pembaharuan terhadap perkembangan 

teknologi informasi yang akan mendorong kecepatan pengembangan program 

smart city dan untuk melawan asumsi-asumsi buruk tentang desa (Aditama, 2018; 
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Badri, 2016; Mayoan, 2016). Konsep smart village di Indonesia digunakan oleh 

pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan desa yang 

beranekaragam. Namun penerapannya masih belum dilakukan secara maksimal dan 

masih ditemukannya gap antara kajian teoritis dengan implementasi karena 

terkendala oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembangunan desa (Subekti & Damayanti, 2019) 

Alternatif program lain dalam memberdayakan masyarakat desa dengan 

memaksimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan dan daya saing desa juga dilakukan dengan penerapan konsep desa wisata. 

Penerapan desa wisata di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun tidak semua 

desa wisata berhasil mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya. Hanya 10% 

yang mengalami keberhasilan dalam mengembangkan desa menjadi desa wisata 

(Khalisotussurur, 2016). Kegagalan pengembangan desa menjadi desa wisata 

disebabkan karena kurang berpotensinya desa dalam memenuhi aspek pembentuk 

desa wisata. Desa Rende merupakan salah satu dari kelima desa yang ditetapkan 

oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Bandung pada tahun 2014 

menjadi desa wisata dengan berbasis potensi lokal masyarakat, pertanian dan daya 

tarik berupa keragaman budaya yang dimilikinya. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukan Desa Rende belum memenuhi aspek pembentuk desa wisata 

berdasarkan sisi fasilitas pendukung dan sosial masyarakat, sehingga perlu adanya 

suatu inovasi pengembangan Desa Rende sejalan dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi pada era industri 4.0 guna mendorong perkembangan 

Desa Rende. 

Penelitian mengenai implementasi smart village dalam pengembangan desa wisata 

telah dilakukan oleh Tia Subekti dan Ratnaningsih Damayanti (2019) yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa smart village ialah konsep yang diambil atau 

konsep turunan smart city dimana perbedaannya hanya terletak pada lokasi 

penerapannya. Penerapan variabel smart village pada penelitian ini mengadopsi 

variabel smart city yaitu smart economy, smart government, smart people, smart 

environment, smart mobility, smart living, dan smart energy. 
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Penelitian lain mengenai variabel penerapan smart village pada desa-desa di 

Indonesia telah dilakukan oleh Dian Herdiana (2019) dan menunjukan bahwa 

terdapat tiga variabel pokok smart village yaitu smart government, smart 

community dan smart environment yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan 

pengembangan smart village berupa “Smart Relationship” yaitu sinergitas yang 

terjalin antar ketiga variabel smart village, sehingga sinergis satu sama lain dengan 

berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap mampu dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat 3 (tiga) variabel utama dalam 

penerapan konsep smart village yaitu smart government, smart community dan 

smart environment. Penerapan konsep smart village pada desa wisata sampai saat 

ini belum dilakukan dengan menggunakan 3 variabel tersebut. Maka dari itu perlu 

dilakukan suatu penelitian mengenai potensi pengembangan konsep smart village 

pada desa wisata dengan menggunakan 3 (tiga) variabel ketercapaian smart village 

pada desa wisata. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Desa Rende merupakan salah satu desa yang dikembangkan menjadi desa wisata di 

Kabupaten Bandung Barat. Penerapan konsep desa wisata tidak sepenuhnya cocok 

untuk diterapkan pada Desa Rende. Penelitian terdahulu menemukan bahwa indeks 

penilaian desa wisata pada Desa Rende mencapai 62,187% yang memiliki arti Desa 

Rende belum layak untuk dijadikan desa wisata karena belum memenuhi kriteria 

penetapan desa wisata dari sisi fasilitas pendukung dan sosial masyarakat. Desa 

Rende belum melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem 

Pemerintahan Desa dan masih dilaksanakan secara manual. Sehingga peneliti akan 

mencoba mengidentifikasi potensi pengembangan konsep smart village dengan 3 

(tiga) variabel ketercapaian smart village sebagai alternatif pengembangan Desa 

Wisata Rende. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah“Bagaimana 

potensi pengembangan konsep smart village dalam upaya pengembangan Desa 

Wisata Rende?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat potensi pengembangan konsep Smart 

Village pada Desa Wisata Rende berdasarkan variabel smart government, smart 

community, dan smart environment.  

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 

1. Teridentifikasinya elemen smart government berdasarkan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Rende 

2. Teridentifikasinya elemen smart community berdasarkan partisipasi 

masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Desa Rende 

3. Teridentifikasinya elemen smart environment berdasarkan pelestarian nilai 

adat dan budaya, serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan Desa 

Rende 

4. Teridentifikasinya potensi pengembangan konsep smart village berdasarkan 

hasil temuan besaran potensi elemen smart government, smart community, 

dan smart environment di Desa Rende 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Batasan ruang lingkup substansi pada penelitian ini berfokus pada 4 (empat) 

langkah yang akan dihasilkan. Berikut merupakan ruang lingkup substansi dalam 

penelitian ini: 

1. Mengidentifikasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa, 

menggunakan partisipasi masyarakat desa dalam forum pengambilan 

keputusan, pelayanan publik dan sosial, dan transparansi tata kelola yang terdiri 

dari (Herdiana, 2019) dan (Eniyati, Candra, Retnowati, Mulyani, & A.P, 2017) 

dengan parameter sebagai berikut: 

 Pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan 
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 Ketersediaan pelayanan publik (online) 

 Ketersediaan pengelola pengaduan masyarakat 

 Jenis media yang disediakan untuk masyarakat dalam mengakses informasi 

 Mekanisme keterbukaan perencanaan program kepada masyarakat 

2. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa, menggunakan partisipasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta kelembagaan 

masyarakat desa (Herdiana, 2019) dengan parameter sebagai berikut: 

 Partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembangunan desa berbasis teknologi informasi 

 Lembaga atau kelompok masyarakat yang melakukan koordinasi dengan 

pemerintah 

3. Mengidentifikasi pelestarian nilai adat dan budaya, serta pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan desa, menggunakan pelestarian nilai adat dan budaya, 

pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan (Herdiana, 2019) 

dengan parameter sebagai berikut: 

 Pelestarian nilai adat dan budaya berbasis teknologi informasi 

 Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 

 Pengelolaan sampah lingkungan 

 Pengembangan sumber energi terbarukan 

4. Mengidentifikasi potensi pengembangan konsep smart village pada Desa 

Wisata Rende berdasarkan hasil potensi elemen smart government, smart 

community, dan smart environment.  

Secara lebih jelas lingkup substansi penelitian ini akan di paparkan dalam tabel 

berikut: 

 

 



6 

 

         Institut Teknologi Nasional 

Tabel 1.1  

Variabel dan Indikator Penelitian 

No Sasaran Variabel Indikator Parameter Output Sumber 

1. 

Teridentifikasinya 

penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pemerintahan Desa 

Rende 

 

Smart 

Government 

Partisipasi masyarakat 

desa dalam forum 

pengambilan keputusan 

Pelibatan masyarakat dalam 

forum pengambilan keputusan 

Persentase potensi 

penyelenggaraan tugas 

dan fungsi 

pemerintahan desa 

menjadi smart 

government 

Jurnal: 

- Jurnal Herdiana, D. 

(2019). Pengembangan 

Konsep Smart Village 

bagi Desa-Desa di 

Indonesia. IPTEK 

KOM, 1-16. 

- Jurnal Eniyanti, S. dkk 

(2017). Perhitungan 

Tingkat Kesiapan 

Implementasi Smart 

City Dalam Perspektif 

Smart Government 

Pelayanan publik dan 

sosial 

Ketersediaan program 

pelayanan publik (online) 

Ketersediaan pengelola 

pengaduan masyarakat 

Transparansi tata kelola 

Jenis media yang disediakan 

untuk masyarakat dalam 

mengakses informasi  

Mekanisme keterbukaan 

perencanaan program kepada 

masyarakat 

2. 

Teridentifikasinya 

partisipasi masyarakat desa 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan Desa Rende 

Smart 

Community 

Partisipasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan 

pembangunan desa 

Partisipasi masyarakat desa 

dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan 

pembangunan desa berbasis 

teknologi informasi 

Persentase potensi 

partisipasi masyarakat 

desa dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan desa 

menjadi smart 

community  

Jurnal Herdiana, D. (2019). 

Pengembangan Konsep 

Smart Village bagi Desa-

Desa di Indonesia. IPTEK 

KOM, 1-16. Kelembagaan masyarakat 

desa 

Lembaga atau kelompok 

masyarakat yang melakukan 

koordinasi dengan pemerintah 

3. 

Teridentifikasinya 

pelestarian nilai adat dan 

budaya, serta pemanfaatan 

dan pengelolaan lingkungan 

Desa Rende 

Smart 

Environment 

Pelestarian nilai adat dan 

budaya 

Pelestarian nilai adat istiadat 

dan budaya berbasis teknologi 

informasi 

Persentase potensi 

pelestarian nilai adat 

dan budaya, serta 

pemanfaatan dan 

pengelolaan 

lingkungan desa 

menjadi smart 

environment  

Jurnal Herdiana, D. (2019). 

Pengembangan Konsep 

Smart Village bagi Desa-

Desa di Indonesia. IPTEK 

KOM, 1-16. 

Pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan 

berkelanjutan  

Pemanfaatan dan pengelolaan 

Sumber Daya Alam 

berkelanjutan 

Pengelolaan sampah 

lingkungan 
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No Sasaran Variabel Indikator Parameter Output Sumber 

Pengembangan sumber energi 

terbarukan 

4. 

Teridentifikasinya potensi 

pengembangan konsep 

smart village berdasarkan 

hasil temuan besaran 

potensi elemen smart 

government, smart 

community, dan smart 

environment di Desa Rende 

 

Potensi variabel 

smart 

government, 

smart 

community dan 

smart 

environment di 

Desa Rende 

Potensi Desa Rende 

berdasarkan variabel 

smart village 

Hasil temuan sasaran 1-3 

Potensi pengembangan 

konsep smart village 

untuk Desa Rende 

- Jurnal Herdiana, D. 

(2019). Pengembangan 

Konsep Smart Village 

bagi Desa-Desa di 

Indonesia. IPTEK KOM, 

1-16. 

- Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang 

Desa 

- Jurnal Penerapan Model 

Smart Village dalam 

Pengembangan Desa 

Wisata: Studi pada Desa 

Wisata Boon Pring 

Sanankerto Turen 

Kabupaten Malang oleh 

Tia Subekti dan 

Ratnaningsih Damayanti 

(2019) : Hal 18-28 

- Jurnal Badri, M. (2016). 

Sistem Komunikasi 

Pembangunan Pedesaan 

Berbasis Teknologi 

Infomasi dan 

Komunikasi. 41-53 

Sumber: Hasil Kajian Literatur, 2020 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah kajian terletak pada Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten 

Bandung Barat di Desa Rende. Pemilihan wilayah penelitian ini dilakukan di Desa 

Rende karena Desa Rende merupakan salah satu dari kelima desa yang ditetapkan 

menjadi desa wisata di Kabupaten Bandung Barat dengan berbasis potensi lokal 

berupa masyarakat, pertanian dan budaya. Desa Rende memiliki luas wilayah 9,78 

𝑘𝑚2 yang terbagi kedalam 17 RW dan 73 RT. Batas administrasi ruang lingkup 

wilayah Desa Rende, yaitu: 

 Sebelah Utara  = Desa Puteran 

 Sebelah Timur  = Desa Cikalong 

 Sebelah Selatan = Desa Kanangasari 

 Sebelah Barat  = Kecamatan Cipendeuy 
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Gambar 1.1 

Peta Administrasi Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penyajian penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yakni pendahuluan, 

kajian teori tentang konsep dan variabel smart village, metode penelitian, 

identifikasi potensi pengembangan smart village pada Desa Wisata Rende serta 

kesimpulan dan rekomendasi. Berikut merupakan rincian sistematika penulisan 

tersebut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan sasaran penelitian, ruang lingkup substansi, ruang lingkup wilayah 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP DAN VARIABEL SMART 

VILLAGE 

Bab tinjauan pustaka menguraikan literatur teori terkait yang berasal dari 

para pakar yaitu mengenai smart village, smart government, smart 

community, dan smart environment serta studi terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menguraikan jenis penelitian, metode pengumpulan 

data, metode analisis penelitian, serta kerangka pemikiran peneliti. 

BAB IV GAMBARAN UMUM DISKOMINFOTIK DAN DESA WISATA 

RENDE 

Bab gambaran umum menguraikan mengenai gambaran umum Desa Wisata 

Rende sebagai wilayah penelitian 

BAB V IDENTIFIKASI POTENSI PENGEMBANGAN SMART VILLAGE 

PADA DESA WISATA RENDE 

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai hasil identifikasi 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa, identifikasi partisipasi 

masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
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desa, identifikasi pelestarian nilai adat dan budaya, serta pemanfaatan dan 

pengelolaan lingkungan, dan potensi pengembangan konsep smart village 

pada Desa Wisata Rende 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab kesimpulan dan rekomendasi menguraikan mengenai kesimpulan dari 

hasil analisis berupa temuan studi yang menjawab tujuan penelitian, 

rekomendasi, kelemahan studi serta rekomendasi studi lanjutan 

 


