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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Wilayah 

1. Profil Desa Terong 

  Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXI Devisi XIII 

Kelompok A Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 

2016/2017, berlokasi di Dusun Terong 1, Desa Terong, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul. Provinsi D.I.Yogyakarta. 

 a. Letak dan Luas Wilayah 

  Desa Terong terletak di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. 

Desa Terong merupakan salah satu desa di Kecamatan Dlingo untuk 

pelaksanaan KKN UAD. Berikut adalah batas wilayah Desa Terong : 

 Utara                      : Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan 

Timur                     : Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo 

Selatan                   : Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo 

Barat                      : Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret 

  Desa Terong terbagi atas Sembilan pedukuhan yaitu Pedukuhan 

Kebokuning, Pedukuhan Ngenep, Pedukuhan Pancuran, Pedukuhan  

Pencitrejo, Pedukuhan Rejosari, Pedukuhan Terong I, Pedukuhan Terong 

II, Pedukuhan  Saradan, Pedukuhan Sendang Sari. 

  1. Pedukuhan Kebokuning 

Pedukuhan Kebokuning  terletak di paling barat Desa Terong 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Pleret dan sebelah selatan 
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berbatasan dengan Desa Muntuk. Pedukuhan yang dikepalai oleh Tulus 

terdiri atas empat RT berada di sebelah barat jalan utama yang melintasi 

desa ini (jalan Patuk-Dlingo), merupakan pedukuhan yang paling aktif 

dalam setiap kegiatan di wilayah Desa Terong, dengan mayoritas 

pekerjaan sebagai pegawai maupun wiraswastawan dengan lebih sedikit 

dibanding pedukuhan lain sebagai petani . 

2. Pedukuhan Ngenep 

Pedukuhan Ngenep terletak di timur laut Desa Terong, berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Patuk (bagian dari Kabupaten Gunung 

Kidul), mayoritas ber mata pencaharian sebagai petani. Pedukuhan ini 

agak terpencil karena tidak dilintasi oleh jalan utama, dikepalai oleh 

Juwinto. 

3. Pedukuhan Pancuran 

Pedukuhan Pancuran  terletak di timur Desa Terong dengan 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Pedukuhan 

ini dikepalai oleh Sugiyadi, dan di pedukuhan ini terdapat satu-satunya 

pasar Desa Dangwesi. 

4. Pedukuhan  Pencitrejo 

Pedukuhan Pencitrejo Letaknya diapit oleh Pedukuhan 

Sendangsari, Kebokuning, Ngenep, Terong I, dan Terong II merupakan 

pedukuhan terluas di Desa Terong, dikepalai oleh Sundari. Wilayah ini 

memiliki empat RT dan dilintasi oleh jalan utama desa dengan mayoritas 

penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di pedukuhan ini 
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terdapat salah satu dari dua puskesmas kecamatan yang ketika terjadi 

gempa bumi Yogyakarta tahun 2005 mengalami rusak parah dan kini telah 

dibangun kembali sebagai puskesmas rujukan yang memiliki ruang rawat 

inap, selain itu di Pencitrejo terdapat SMP Muhammadiyah, satu-satunya 

SMP di desa Terong, juga terdapat Taman Kanak-Kanak (TK) serta 

terdapat lapangan sepak bola desa. 

5. Pedukuhan Rejosari 

Pedukuhan Rejosari terletak tepat di tengah-tengah Desa Terong 

dengan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian petani dan 

pengrajin kayu (seperti pembuatan kusen dan berbagai kebutuhan untuk 

bangunan). Di pedukuhan ini terdapat satu-satunya Madrasah Tsanawiyah 

Negeri. 

6. Pedukuhan Terong I 

Pedukuhan Terong I  merupakan pedukuhan terkecil yang berada 

di Desa Terong yang hanya memiliki dua RT, dikepalai oleh Ribut 

Riyanto, sebenarnya merupakan pusat setiap aktivitas dari Desa Terong 

karena pada pedukuhan ini terdapat persimpangan utama menuju Imogiri , 

Pleret, Dlingo, dan ke arah Patuk. Penduduknya sebagian besar sebagai 

pedagang, petani, dan pegawai. 

7. Pedukuhan Terong II 

Pedukuhan Terong II yang dikepalai oleh Darsono diapit oleh 

Rejosari, Pencitrejo, Terong I, dan Saradan ini memiliki enam RT dan 
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terdapat pusat pemerintahan Desa Terong, di pedukuhan ini terdapat 

Sekolah Dasar Negeri dan Taman Pemakaman Umum milik desa. 

8. Pedukuhan  Saradan 

Pedukuhan Saradan terletak di tenggara Desa Terong, dengan 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

9. Pedukuhan Sendang sari 

Pedukuhan Sendang sari  terletak paling utara Desa Terong, dengan 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin 

kayu. 

  b. Kondisi Geografis 

Luas Wilayah Desa Terong   : 775,8615 Ha. Letak dan batas Desa 

Terong terletak pada posisi di 07'53'30 garis lintang Selatan dan 110'27'32' 

Bujur Timur, dengan ketinggian kurang lebih 325-350 M diatas 

permukaan laut. Suhu udara 224'-27'C. 

  c. Topografi, Keadaan Tanah dan Potensi Sumber Daya Alam 

  1). Topografi  

  Desa Terong terletak di dataran tinggi dengan jalan yang naik turun 

dan berliku. 

 2). Keadaan Tanah 

  Desa Terong memiliki banyak lahan kosong karena jarak antara 

rumah ke rumah cukup berjauhan. Terdapat jalan utama yang sudah  

diaspal sehingga mempermudah keluar masuknya alat-alat transportasi 

sedangkan jalan menuju beberapa dusun sudah dicor beton.  
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 3). Perhubungan 

  Keadaan jalan utama Desa Terong sudah berasapal sehingga bisa 

dilewati oleh berbagai alat transportasi ringan hingga berat. Jalan utama 

menuju beberapa Dusun juga telah diaspal dan dicor beton. Selain itu, 

disetiap sudut jalan telah dipasang lampu guna memberikan 

penerangan. Sebagian besar masyarakat desa telah memiliki sarana 

transportasi yang memadai seperti sepeda motor dan mobil. Jaringan 

listrik telah terpasang di setiap rumah warga. Sarana informasi yang 

digunakan warga umumnya yaitu televisi sedangkan sarana komunikasi 

yang digunakan yaitu telepon genggam (Handphone).  

 4). Potensi Sumber Daya Alam 

  Desa Terong memiliki potensi sumber daya alam seperti 

perkebunan, peternakan, pertanian, perhutanan. Desa Terong masih 

memiliki banyak lahan hutan sehingga beberapa hasil hutan seperti 

kayu banyak dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan. Selain itu 

beberapa warga memelihara hewan ternak dirumah masing-masing. 

Beberapa pemukiman warga terdapat juga pohon-pohon bambu yang 

dapat dijadikan kerajinan tangan. 
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  d. Data Penduduk 

 1). Jumlah Penduduk Desa Terong 

No. Indikator Jumlah 

1. Jumlah Jiwa 6556 orang 

2. Jumlah Laki-Laki 3226 orang 

3. Jumlah Perempuan 3330 orang 

4. Jumlah KK 1852 KK 

  

 2). Pendidikan  

No. Pendidikan Jumlah 

1. Taman Kanak -Kanak 49 

2. SD / Sederajat 1782 

3. SLTP/ Sederajat 1736 

4. SLTA / Sederajat 875 

5. Sarjana 61 

6. Pascasarjana (S2 dan S3) 13 

7. Akademi /  DI - DIII 93 

8. Pondok Pesantren 17 

9. Pendidikan Keagamaan 4 

10 Sekolah Luar Biasa 15 

11. Kursus Keterampilan 72 

12. Tidak Sekolah 1 

 

 3). Mata Pencaharian 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Petani  
  

3219 

2. Wiraswasta / Pedagang 
 

326 

3. Buruh Tani / Perkebunan 
 

1399 

4. Tidak Bekerja / Pengangguran 
 

54 

5. Karyawan Swasta 
 

252 
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6. Pegawai Negeri SIPIL (PNS) 
 

52 

7. Tukang 
 

225 

8. Pensiunan 
 

36 

9. TNI/Polri 
   

14 

10. Peternak 
  

15 

11. Pekerja Seni 
   

3 

12. Pengrajin 
  

26 

13. Jasa 
   

42 

 14. Lainnya 1260 

 

4). Agama dan Kehidupan Beragama 

  Semua warga Desa Terong beragama Islam. Terdapat 17 Masjid 

dan 17 Mushola di Desa Terong. Kegiatan keagamaan di Desa Terong 

yaitu pengajian rutin yang dilakukan baik oleh setiap dusun secara 

bergantian di hari-hari tertentu. 

2. Pedukuhan Terong 1 

  a. Topografi Pedukuhan Terong 1  

  Dusun Terong 1 terletak di dataran tinggi. Sebelah utara dan barat 

berbatasan dengan Dusun Kebo Kuning, sebelah timur berbatasan dengan 

Dusun Terong 2 dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Pancuran 

  b. Perhubungan Pedukuhan Terong 1 

  Kondisi jalan utama Dusun Terong 1 telah beraspal. Jalan masuk 

menuju lingkungan Dusun Terong 1 dan rumah-rumah warga sudah dicor. 

Pada umumnya para warga menggunakan sepeda motor untuk berpergian.  

Jaringan informasi sudah bisa dijangkau oleh warga melalui televisi. 
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Jaringan komunkasi juga sudah dapat masuk ke Dusun Terong 1 dan 

sebagian warga telah menggunaka telepon seluler. 

   c.  Sumber Daya Alam Pedukuhan Terong 1 

  Potensi sumber daya alam Dusun Terong 1 adalah pertanian, 

perternakan. Bidang pertanian ditanami padi dan palawija. Dalam bidang 

peternakan, warga mempunyai kelompok ternak.  Hewan ternak warga 

diletakkan tersendiri jauh dari pemukiman warga. Hewan yang diternakan 

yaitu sapi dan kambing.  

 d. Penduduk Pedukuhan Terong 1 

  Berdasarkan data monografi kependudukan yang diperoleh, Dusun 

Terong 1 memiliki 84 KK dengan jumlah penduduk 282 orang yang terdiri 

dari 148 laki-laki dan 134 perempuan. Komposisi penduduk berdasar umur 

diusia produktif yaitu sekitar 122 orang sedangkan yang tersisa 150 orang 

dengan komposisi usia balita, anak-anak dan lansia. 

 e. Pendidikan 

  Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal yaitu kebanyakan 

penduduk lulusan SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan S1. 

 f. Mata Pencaharian 

  Mayoritas mata pencaharian penduduk di Dusun Terong 1 adalah 

petani. Terdapat pula mata pencaharian peternak, pedagang, buruh harian 

lepas,  karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan honorer, 

wiraswasta, wirausaha, PNS, POLRI, dokter, perawat dan perangkat desa. 

 g. Agama dan Kehidupan Beragama 
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  Mayoritas agama penduduk Dusun Terong 1 adalah Islam. 

Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh warga Dusun Terong 1 

adalah pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan pada kamis malam. Selain itu 

terdapat pengajian rutin warga setiap minggu pagi. Untuk anak-anak 

terdapat kegiatan TPA yang dilaksanakan sehabis ashar pada hari senin, 

rabu dan jum’at. Terdapat sarana keagamaan yaitu Masjid Al-Makmur. 

 h.  Prasarana Kesehatan 

  Prasarana kesehatan yang terdapat di Dusun Terong 1 yaitu  

Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang dilaksanakan sekali pada 

tanggal 6 setiap bulannya. Prasarana lain yaitu MCK yang sudah terdapat 

disetiap rumah. (sumber : Website Desa Terong dikutip 15 Februari 2017, 

pukul 13.45 WIB ) 

B. Rencana Pembangunan Wilayah 

  Pembangunan wilayah yang telah berlangsung di Dusun Terong 1 yaitu 

meliputi program sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan yaitu Posyandu 

dan  bidang keagamaan  seperti TPA dan pengajian yang dilaksanakan di Masjid. 

Akan tetapi masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum dimaksimalkan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Terong 1. 

  Perencanaan yang dibuat oleh KKN Reguler UAD Unit XIII.A.2 di Dusun 

Terong 1 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun 4 

bidang yang telah disusun yaitu: 
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1. Bidang Keilmuan 

 Program bidang keilmuan yang akan diterapkan yaitu 

penyelenggaraan bimbingan belajar, penyelenggaraan layanan bimbingan 

dan konseling, pengenalan eksperimen fisika sederhana, pelatihan 

pembuatan roket air, pelatihan membuat kultum untuk anak-anak SD kelas 

4 dan 5, pelatihan pembuatan alat peraga/jaring-jaring bangun ruang, 

pendampingan membuat karya sastra, pelatihan pronounciation dan 

pelatihan speaking,  pelatihan pengetikan 10 jari bagi remaja SMP dan 

SMA, pelatihan Microsoft Excel bagi remaja SMP dan SMA, pelatihan 

pembuatan Blogger bagi remaja SMP dan SMA, penyuluhan manajemen 

keuangan, penyelenggaraan bimbingan ilmu tajwid, dan penyuluhan 

teknologi informasi.  Program-program ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat Dusun Terong 1. 

2. Bidang Keagamaan 

 Program bidang keagamaan yang akan dilaksanakan yaitu 

pendampingan TPA, pendampingan lagu islami dan pemutaran film islami, 

penyelenggaraan pengajian rutin, pembersihan tempat ibadah, dan 

pembenahan administrasi masjid. 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

 Program bidang seni yang akan dilaksanakan yaitu pendampingan 

kegiatan menggambar dan mewarnai, pelatihan kerajinan tangan. 

Sedangkan bidang olahraga yang akan dilaksanakan yaitu pendampingan 

permainan tradisional anak, penyelenggaraan senam, penyelenggaraan 
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voly, pelatihan badminton, dan pelatihan kasti. Program tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengolah 

barang-barang yang ada. Selain itu kegiatan olahraga juga dapat 

merekatkan tali silahturahmi antar warga dan mahasiswa KKN. 

4. Bidang Tematik dan Non Tematik 

 Program bidang tematik pada periode ini adalah kewirausahaan dan 

kesehatan. Program ini diusahakan dapat meningkatkan kreatifitas 

masyarakat dengan mengolah sumber daya alam yang ada serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat di Dusun 

Terong 1.  Adapun program bidang tematik yang akan dilaksanakan yaitu 

penyuluhan hidroponik dan TOGA (Tanaman Obat Keluarga), pelatihan 

hidroponik dan TOGA (Tanaman Obat Keluarga), penyelenggaraan peer 

counseling (konseling sebaya), pelatihan pembuatan nugget ayam tempe, 

pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), penyuluhan 

pentingnya cuci tangan, pelatihan memasak, penyuluhan tentang 

pornografi,  penyuluhan dan pelatihan menggosok gigi, serta penyuluhan 

Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

 Program bidang non-tematik yang akan diterapkan guna 

menambah pengetahuan kepada masyarakat adalah pelatihan gerak dan 

lagu, pelatihan tonis, pelaksanaan kerja bakti, pembuatan plangisasi, 

pengadaan sticker, pengajian akbar di Desa Terong, pelaksanaan 

pertandingan se-Kecamatan Dlingo, pelatihan mocaf, pendampingan 

permainan tradisional, pendampingan eksperimen fisika sederhana, 
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pelatihan Pionering dengan tusuk sate atau lidi, pelatihan pembuatan 

Pohon Impian, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan install Windows, 

pelatihan install Driver Windows,  pelatihan pengenalan bahasa Arab, dan 

pelatihan Movie Maker. 

C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 

  Permasalahan yang ditemukan di Dusun Terong 1 adalah kurangnya 

kesadaran Karang Taruna akan partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan 

di lingkungan sekitar. Selain itu banyaknya potensi para pemuda yang belum 

dioptimalkan dengan baik. Fasilitas yang telah disediakan seperti lapangan volley 

belum digunakan dengan maksimal oleh para pemuda Sumber daya alam yang 

tersedia belum dimanfaatkan dengan baik seperti banyaknya pohon bambu 

disekitar lingkungan warga yang seharusnya dapat dijadikan kerajinan tangan 

guna memberikan pemasukan kepada masyarakat. 

  

 

 

 

    

 


