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BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Wilayah

Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN

sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan

selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan

dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode Ke-61 Divisi III kelompok

A unit 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2016/2017, berlokasi di

Dusun Terbah, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten GunungKidul,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Data Geografi

Dusun Terbah adalah salah satu desa yang berada di Desa Terbah,

Kecamatan Patuk, Kabupaten GunungKidul, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Batas wilayah Desa Terbah adalah

Sebelah Utara : Desa Serut, Kecamatan Gedangsari

Sebelah Selatan : Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk

Sebelah Barat : Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk

Sebelah Timur : Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari

Kondisi Geografis Desa Terbah yang meliputi luas daerah

612,2230 ha dengan topografi dataran tinggi dan perbukitan, dimana suhu

rata-rata di Desa Terbah 20° C.
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2. Data Demografis

Dusun Terbah dibagi menjadi 2 Rukun Warga (RW), yaitu RW 11

dan RW 12 serta 4 Rukun Tetangga (RT), diantaranya RT 21, 22, 23 dan

24. Dusun terbah ditempati oleh sekitar 115 KK. Berikut ini pembagian

data penduduk berdasarkan gender, pendidikan, dan kondisi ekonomi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No. Indikator Jumlah

1. Jumlah penduduk 453 orang

2. Jumlah laki-laki 226 orang

3. Jumlah perempuan 227 orang

4. Jumlah kepala keluarga 115 KK

b. Jumlah penduduk Berdasarkan pendidikan

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No. Pendidikan Penduduk Jumlah

1. Tidak/Belum Sekolah 63 orang

2. Tidak tamat SD/Sederajat 16 orang

3. Tamat SD/Sederajat 171 orang

4. SLTP 94 orang

5. SLTA 35 orang

6. Diploma I/II 1 orang

7. Akademi/Diploma III/S.Muda 2 orang

c. Jumlah penduduk berdasarkan kondisi ekonomi



Mayoritas mata pencaharian penduduk Dusun Terbah adalah

petani dan peternak. Sebagian yang lain adalah PNS, guru, buruh harian

lepas, dan lain-lain. Berikut penjabarannya:

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan kondisi ekonomi

No. Mata Pencaharian Jumlah

1. Mengurus Rumah Tangga 23 orang

2. Pelajar/mahasiswa 85 orang

3. Wiraswasta 10 orang

4. Perangkat desa 4 orang

5. Petani 228 orang

6. Polisi 1 orang

7. Karyawan Swasta 24 orang

8. Buruh Lepas 41 orang

Dusun Terbah mempunyai ruang publik berupa balai dusun yang

terletak di RT 23. Balai Dusun biasanya digunakan untuk kegiatan Ibu PKK

seperti arisan, Posyandu, dan titik kumpul bersih dusun. Ada 2 masjid utama

yang biasa digunakan untuk sarana peribadahan yaitu masjid Quwwatul Islam

yang terletak di antara RT 21, RT 22, dan RT 23 serta masjid Mujahiddin yang

terletak di RT 24.

Keadaan jalan utama dan jalan masuk menuju pemukiman warga di

Dusun Terbah sudah di corblock, sehingga akses menuju pemukiman sudah

cukup mudah. Hanya saja dibeberapa titik corblock sudah mulai mengalami

kerusakan sehingga perlu berhati-hati ketika melewati titik tersebut. Selain

corblock yang dibebrapa titik sudah rusak yang perlu diperhatikan adalah
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kondisi medan di Dusun Terbah yang sebagian besar tanjakan berkelok dan

sempit.

Sebagian besar penduduknya memiliki alat transporasi berupa sepeda

motor, untuk transportasi umum sendiri tidak melewati jalan dusun. Sarana

informasi umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi. Jaringan listrik di

Dususn Terbah sudah merata namun untuk jalan-jalan di Dusun Terbah

sebagian belum memiliki lampu penerang jalan. Sedangkan untuk sarana

komunikasi sebagian besar warga memiliki telepon genggam (HP).

B. Rencana Pembangunan Wilayah

Program pembangunan yang dilakukan di Padukuhan Terbah terfokus

pada perbaikan sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan jalan dan

penerangan jalan serta kesehatan. Karena beberapa titik di jalan Padukuhan

Terbah masih belum rata sehingga cukup membahayakan pengguna jalan.

Penerangan jalan masih sangat kurang sehingga tidak memungkinkan keluar

pada malam hari terutama dalam kondisi hujan. Sarana kesehatan yang

terdapat di Padukuhan Terbah masih membutuhkan perbaikan terutama pada

posyandu lansia.Pada bidang keagamaan, kurangnya tenaga ahli dalam

megajar Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) dan Tapan Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) menjadi salah satu hal penting yang harus segera dibenahi,

karena kualitas pendidik atau pengajar akan menentukan kualitas santri yang

dididik.

C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi

Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN adalah sebagai berikut:



1. Keagamaan

Permasalahn yang ditemukan pada bidang keagamaan antara lain:

a. Kurangnya tenaga ahli untuk kegiatan TKA dan TPA

b. Kurang instensifnya kegiatan TPA

c. Belum adanya kesadaran warga atau remaja untuk memakmurkan dan

memajukan masjid

2. Sosial dan lingkungan

Permasalahan yang muncul pada bidang social dan lingkungan

adalah sebagai berikut:

a. Beberapa masyarakat masih bersifat individual

b. Belum adanya kesadaran masyarakat dusun Terbah untuk

mengembangkan dusun

c. Limbah sampah organik dan anorganik yang belum diolah secara

maksimal

3. Tematik

Permasalahan yang muncul dalam bidang tematik adalah sebagai

berikut:

a. Kurannya pengetahuan pengolahan hasil alam yang dapat bernilai

ekonomis

b. Kurangnya pengetahuan pemasaran dan mekanisme untuk mendapatkan

izin registrasi P-IRT dari instansi terkait

c. Kurangnya pengetahuan pemanfaatan penggunaan tanaman herbal yang

terdapat di sekitar pemukiman warga


