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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tim kami 
dapat menyelesaikan Policy Brief yang disusun dari kajian isu-isu actual dengan judul “Peningkatan 
Kapasitas SDM dan Tekologi Pedesaan sebagai Pondasi Kuat One Village One Ceo di Jawa Timur”. 

Policy Brief ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait isu-isu kebijakan kepada Gubernur 
dalam hal pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup wilayah pedesaan. Potret desa sebagai 
kawasan terbelakang telah mengalami transisi besar di era disrupsi teknologi dan kerentanan ekonomi 
seiring dengan terjadinya pandemi. Jika sebelumnya desa menggunakan konsep ”One Village One 
Product” dengan berorientasi pada produk unggulan, saat ini konsep tersebut tengah bertransformasi 
menuju “One Village One CEO” atau OVOC. Konsep tersebut merubah paradigma produk menjadi 
proses, dimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi menjadi 
kunci utama. Kapasitas SDM berperan sebagai instrument menghasilkan produk unggulan beserta 
proses modifikasinya sehingga produk mampu memiliki value dan daya saing, dan; teknologi menjadi 
perantara bagi produk untuk dapat masuk pada persaingan pasar yang lebih luas dan meningkatkan 
efisiensi aktivitas. 

Semoga dengan hadirnya Policy Brief dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa 
Timur ini bermanfaat dalam memberikan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Potret desa sebagai kawasan terbelakang telah mengalami transisi besar di era disrupsi teknologi dan 
kerentanan ekonomi seiring dengan terjadinya pandemi. Desa memiliki peluang pengembangan potensial berkenaan 
dengan keberadaan faktor sumber daya produksi dan kemampuan distribusi untuk penopang kebutuhan logistik 
nasional beserta peningkatan kesejahteraan desa itu sendiri. Permasalahan utama berupa berbagai dukungan dan 
akses belum mampu menjadikan desa sebagai leading sector sehingga dibutuhkan adanya formulasi pengembangan 
baru untuk kemajuan desa. Jika sebelumnya desa menggunakan konsep ”One Village One Product” dengan 
berorientasi pada produk unggulan, saat ini konsep tersebut tengah bertransformasi menuju “One Village One CEO” 
atau OVOC. Konsep tersebut merubah paradigma produk menjadi proses, dimana peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM) dan penguasaan teknologi menjadi kunci utama. Kapasitas SDM berperan sebagai instrument 
menghasilkan produk unggulan beserta proses modifikasinya sehingga produk mampu memiliki value dan daya saing, 
dan; teknologi menjadi perantara bagi produk untuk dapat masuk pada persaingan pasar yang lebih luas dan 
meningkatkan efisiensi aktivitas. 
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PENDAHULUAN  

Berbagai permasalahan terjadi selama pandemi di Jawa Timur, termasuk pada 
segi ekonomi masyarakat pedesaan, baik di skala individu hingga masyarakat desa 
secara komunal. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran, kehilangan pekerjaan, 
serta penurunan pendapatan secara drastis seolah merupakan isu general yang 
muncul seiring dengan adanya pandemi dan berbagai aktivitas pembatasan sosial 
bagi masyarakat untuk beraktivitas. 

Kementerian koordiantor bidang perekonomian di tahun 2020 mencatat bahwa 
beberapa sektor yang mengalami pukulan keras karena pandemi di antaranya usaha 
pariwisata, jasa konstruksi, transportasi, pertambangan, dan otomotif. Hampir 
semuanya terhenti atas dampak pandemi dan pembatasan sosial berskala besar yang 
menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah. Di sisi lain, beberapa 
sektor masih berjalan (meskipun berkurang pendapatannya sebagaimana sebelum 
pandemi) dan justru sebaliknya, meraup keuntungan selama pandemi terjadi. Sektor-
sektor yang masih berjalan (namun berkurang pendapatannya) di antaranya usaha 
keuangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pertanian. Sedangkan 
sektor potensial yang semakin meningkat di antaranya usaha jasa logistic, 
telekomunikasi, elektronik, pangan, kimia dan kesehatan, serta produk tekstil (untuk 
kebutuhan masker). 
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PENDAHULUAN  

Desa masih memiliki peluang yang prospektif dalam mengupayakan 
ketahanan ekonomi masyarakatnya.Dua sektor potensial berupa usaha-usaha 
pada sektor yang masih berjalan dan sektor yang berpeluang meraup 
keuntungan selama pandemi, keduanya memiliki basis kantong produksi dan 
pertumbuhan di desa-desa. Sebagian besar desa di Jawa Timur, masih banyak 
mengandalkan usaha pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, usaha 
pangan, serta UMKM baik sebagai mata pencaharian utama individu atau 
sebagai sumber meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) untuk ketahanan 
masyarakatnya. Selain itu, usaha keuangan, telekomunikasi (termasuk IT), 
logistik, dan kesehatan banyak berjalan dan masih menjadi kebutuhan primer 
masyarakat. Dengan kata lain bahwa perputaran ekonomi desa, baik dari segi 
arus pendapatan (dari lini produksi dan distribusi) maupun pengeluaran untuk 
kebutuhan relatif masih terjaga meskipun tidak sedikit yang terimbas dampak 
pandemi. Namun hal inilah yang kemudian harus dipandang sebagai peluang 
pengembangan baru bagi beberapa lapisan masyarakat yang terkena dampak 
besar dari pandemi.Desa memiliki kemampuan menyediakan dan kemampuan 
mendistribusikan. 



6 

DESKRIPSI MASALAH  

Pandemi di satu sisi membawa dampak negatif, namun di sisi 
lain membawa dampak positif berupa adanya dorongan bagi 
masyarakat untuk membentuk ekosistem dan pemahaman baru 
dalam mengatasi berbagai kerentanan ekonomi. Peningkatan 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat seiring 
dengan keterbatasan aktivitas masyarakat. Riset yang dilakukan 
oleh Munawar et al (2021) menunjukkan adanya peningkatan 
signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan 
layanan. Di tahun 2020 ke 2021, tercatat bahwa akses penggunaan 
teknologi mencapai sejumlah 73,7% dari seluruh populasi di 
Indonesia (Jayani, 2021; Vania, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi adaptasi baru terhadap upaya penggunaan teknologi di 
masyarakat untuk berbagai aktivitas kehidupan. Di akhir 2021, 
penggunaan teknologi kembali meningkat sebanyak 78,5% (BPS, 
2021), yang mana angka tersebut juga termasuk pada aksesibilitas 
internet yang semakin luas dan masuk pada penjuru-penjuru desa 
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Disrupsi teknologi dankerentanan ekonomi muncul bersamaan dengan datangnya pandemi. Namun 
desa masih memiliki sumber daya alam produksi yang berperan menopang ketahanan masyarakat baik di 
dalam atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas berupa produk pangan logistik serta kebutuhanlain, 
serta modal sosial yang masih kuat.Namun sayangnya, belum banyak yang melihat hal ini sebagai sebuah 
bentuk potensi pengembangan sehingga masyarakat belum optimal dalam meningkatkan kapasitas sumber 
daya manusia (SDM) untuk dapat mengembangkan pola ekonomi berbasis digital. Masyarakat masih banyak 
terpaku pada pola-pola lama yang berakibat pada pendapatan yang cenderung menurun. Padahal, 
Kemenkominfo (2021) mencatat bahwa valuasi ekonomi digital mencapai 70 miliar dolar atau setara 1000 
triliyun, yang mana oleh Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa hal ini masih berpotensi meningkat 
hingga mencapai 4.531 triliyun di tahun 2030 (Kemenkominfo, 2021). 

Desa sebagai penopang perekonomian untuk skala makro pada dasarnya memiliki peluang untuk 
berkembang pesat mengingat keberadaan lini produksi yang dimiliki. Selain itu, berbagai dukungan juga telah 
dimiliki seperti Permendes 7 tahun 2021 dengan substansi prioritas penggunaan dana desa untuk mengatasi 
ancaman stabilitas perekonomian nasional, dukungan permodalan di masa pandemi, penggunaan serta 
aksesibilitas teknologi di desa, dan dukungan lainnya. Namun hal ini semata-mata sulit berkembang mengingal 
desain komprehensif dan orientasi masih belum terbentuk secara optimal dan belum menjadikan SDM 
sebagai kunci bagi pengembangan ekonomi pedesaan. 
 
 

DESKRIPSI MASALAH  
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REKOMENDASI  

Perbaikan di masa pandemic hari ini menjadikan agar SDM pedesaan mampu 
mengatasi tantangan disrupsi teknologi dan kerentanan ekonomi nasional melalui peran 
lini produksi dan menggerakkan distribusi, dengan memanfaatkan sumber daya dan 
dukungan teknologi secara menyeluruh.Orientasi pengembangan pedesaan secara parsial 
sulit dilakukan karena beberapa pengalaman menunjukkan adanya kegagalan dan kesulitan 
dalam mendorong pengembangan ekonomi pedesaan.Sehingga dalam hal ini, dibutuhkan 
upaya terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa. 

Jika sebelumnya program pengembangan ekonomi pedesaan menggunakan konsep 
“One Village One Product” atau OVOP, maka pada dasarnya konsep tersebut berorientasi 
pada hasil yang mana terdapat kelemahan berupa product oriented dengan konsekuensi 
hanya berorientasi pada produk semata. Orientasi produk hanya menciptakan kuantitas 
dan menjadikan masyarakat sebagai mesin produksi, tanpa menghasilkan bentuk nilai 
proses dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan. Pada tahap selanjutnya, maka 
transformasi berupa perubahan konsep menuju “One Village One CEO” atau OVOC, yang 
mana dalam hal ini terjadi perubahan orientasi yang sebelumnya produk ke arah proses. 
Orientasi ini membawa konsekuensi berupa kecenderungan perbaikan SDM pedesaan 
sebagai kunci untuk memahami proses dalam pengembangan ekonomi pedesaan. 
Disamping itu, teknologi juga menjadi urgensi dalam kaitannya dengan meningkatkan 
efisiensi proses produksi dan mempercepat proses distribusi produk. Pemahaman 
terhadap proses ini kemudian mampu meng-cover upaya diversifikasi produk unggulan 
dalam satu desa dan menumbuhkan entrepreneurbaru yang berperan mengoptimalkan 
kapasitas beserta sumber daya desa dan masuk pada skala pasar yang lebih luas. 
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Berdasar pada uraian masalah dan analisa, maka rekomendasi yang diajukan antara lain: 

Pembentukan Tim Peningkatan 
Sumber Daya Pedesaan di level 
provinsi dengan orientasi 
berupa grand design utama dan 
produk pelatihan peningkatan 
SDM pedesaan  

Peningkatan SDM yang berorientasi pada kapasitas dan skill 
tata kelola usaha pedesaan (Identifikasi dan analisa SWOT 
sumber daya unggulan desa), pematangan pranata 
kelembagaan (Identifikasi kebijakan pendukung dan proses 
sistematis dalam aktivitas usaha), peningkatan value 
product(penguatan rantai pasok, rantai nilai, dan branding 
produk), distribusi dan kemampuan menjalankan 
perputaran akses modal (kemudahan akses dan), dan 
kemampuan akses pasar melalui teknologi digital (Internet 
of Things (IoT), Big Data, Search Engine Optimizer (SEO), E-
Commerce, Cloud Computing, Artificial Intelligence, 
Addictive Manufacturing) 

Penguatan sinergitas peran leading sector di lini 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 
mengintervensi secara teknis dalam mendukung 
keberhasilan program “One Village One CEO”di 
antaranya:DPMD sebagai koordinator 
pengembangan desa; BPSDM berperan 
mengembangkan sumber daya manusia; Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan 
Kelautan, serta  Dinas Koperasi dan UKM 
berperan sebagai fasilitator pengembangan 
potensi unggulan desa dan pemasaran digital; 
Badan Penelitian dan Pengembangan berperan 
dalam melaksanakan kajian dan pengembangan 
ekonomi pedesaan, dan; Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
berperan sebagai lembaga permodalan/penyalur 
kredit bagi kalangan usaha pedesaan. 
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Peningkatan Kapasitas SDM & Teknologi Pedesaan sebagai 

Pondasi Kuat One Village One CEO di Jawa Timur 

  Mengapa 
harus Desa? 
Desa masih memiliki peluang yang 

prospektif dalam mengupayakan 
ketahanan ekonomi masyarakatnya. 

Sebagian besar desa di Jawa Timur, 

masih banyak mengandalkan usaha 

pertanian, peternakan, kelautan dan 

perikanan, usaha pangan, serta 

UMKM baik sebagai mata 

pencaharian utama individu atau 

sebagai sumber meningkatkan 
pendapatan asli desa (PADES)  

Usaha keuangan, telekomunikasi 

(termasuk IT), logistic, dan kesehatan 

merupakan peluang besar di masa 
pandemic  

REKOMENDASI  

Pembentukan Tim Peningkatan 

Sumber Daya Pedesaan di level 
provinsi  

Peningkatan SDM yang berorientasi 

pada kapasitas dan skill tata kelola 
usaha pedesaan  

Penguatan sinergitas peran leading 

sector di lini Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur 

Disrupsi teknologi dan kerentanan 

ekonomi muncul bersamaan dengan 

datangnya pandemi. Desa sebagai 

penopang perekonomian untuk skala 

makro pada dasarnya memiliki peluang 

untuk berkembang pesat mengingat 

keberadaan lini produksi yang dimiliki. 

Selain itu, berbagai dukungan juga telah 

dimiliki seperti Permendes 7 tahun 2021 

dengan substansi prioritas penggunaan 

dana desa untuk mengatasi ancaman 

stabilitas perekonomian nasional, 

dukungan permodalan di masa pandemi, 

penggunaan serta aksesibilitas teknologi 
di desa, dan dukungan lainnya.  
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