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2.1. Dasar Teori.  

2.1.1. Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh/ remote sensing adalah seni dan ilmu untuk 

mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisis 

terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand, 1979 dan 2007). 

Wahana dalam penginderaan jauh dapat berupa satelit dan UAV (Unmaned 

Aerial Vehicle). Obyek informasi yang didapatkan adalah sebuah mozaik 

orthophoto berupa citra. Hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk analisis suatu 

fenomena kajian. 

2.1.2. Foto udara. 

Foto udara adalah sebuah gambar yang dicetak pada media kertas foto 

yang dihasilkan dari hasil pemotretan secara fotografi (Wicaksono, 2009). Citra 

foto yang dihasilkan didapatkan dengan cara memotret melalui sebuah wahana 

terbang seperti pesawat, balon udara dan lain-lain. Citra foto yang di akuisisi 

menggunakan metode foto udara, untuk koreksi geometrik hasil pemetaan foto 

dibutuhkan ground control point/ titik kontrol agar koordinat pada foto hasil foto 

udara sama dengan koordinat bumi. Terdapat dua jenis titik kontrol pada 

fotogrametri yaitu photopoint dan premarking, survei pengukuran titik kontrol 

dilakukan setelah foto udara diperoleh.  

2.1.3 Kamera 

Kamera merupakan salah satu instrumen paling penting, karena kamera 

digunakan untuk membuat foto yang merupakan alat utama dalam fotogrametri. 

Foto yang akurat (mempunyai kualitas geometri yang tinggi) diperoleh dari 

kamera yang teliti, baik untuk keperluan fotografi vidiografi dan terutama 

pemetaan, kamera yang digunakan pada penelitian ini merupakan kamera non 

metrik yang dirancang untuk foto profesional maupun pemula, dimana kualitas 

gambar lebih diutamakan daripada kualitas geometri nya (Gularso, 2015). 



Kamera yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera FC 330 bawaan dari 

drone DJI Phantom 4. 

 

2.2 Pesawat Terbang Tanpa Awak 

Berdasarkan ICAO (International Civil Aviation Organization) Cir-328 AN/190 

tentang Unmanned Aircraft System, pengertian UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau 

pesawat tanpa awak adalah sebuah wahana yang dapat dioperasikan tanpa pilot di dalam 

wahana tersebut. UAV dikendalikan melalui gelombang yang mentransmisikan perintah 

dari stasiun kontrol tanah. Pengendalian pesawat tanpa awak umumnya dioperasikan 

menggunakan remote control yang mentransmisikan gelombang radio ke UAV. 

Pengoperasian UAV presisi dapat memanfaatkan navigasi presisi dan pengukuran 

inertial unit. 

Sistem pemotretan udara terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pada pesawat RC dan 

sistem pada ground station. Sistem pada pesawat RC antara lain berupa perangkat bantu 

navigasi dan perangkat pemotretan udara. Penggunaan UAV memiliki keunggulan 

mudah dioperasikan, biaya operasional yang murah, tidak perlu menggunakan pilot 

berlisensi, aplikasi yang beragam dan murah. UAV terbagi menjadi 2 (dua) jenis 

berdasarkan penggerak, yakni fixed wing dan rotary wing. UAV jenis fixed wing terbang 

dengan prinsip yang sama dengan pesawat terbang, sementara rotary wing dikenal 

sebagai model quadcopter dengan vertical takeoff and landing (VTOL). Kelebihan UAV 

tipe fixed wing adalah kemampuan terbang dan cakupan yang lebih luas. Kelebihan 

UAV tipe rotary wing adalah kemampuan manuver yang lebih fleksibel dan tidak 

memerlukan lisensi pilot untuk mengoperasikannya. Berdasarkan kemampuan rotary 

wing yang tidak memerlukan instalasi yang rumit, penerbangan yang tidak memerlukan 

pilot handal dan biaya. (Basuki, 1986 & 2011). 

 

2.3 Penentuan Rencana Jalur Terbang dan Skala. 

Sebelum melakukan pemotretan udara pada suatu area diperlukan beberapa hal 

yang harus direncanakan sebelum melaksanakan foto udara. Perlu direncanakan jalur 

tebang yang matang dari pemotretan udara baik mengenai kapan waktu dilakukan 

pemotretan, berapa jumlah foto yang dibutuhkan dan lain-lain baik pemotretan udara 



dengan wahana pesawat atau wahana pesawat tanpa awak (Purwanto, 2016) dalam 

merencanakan jalur terbang pesawat tanpa awak yaitu dengan menentukan contoh jarak 

dilapangan, tinggi terbang, pusat prespektif kamera dan lain-lain yang akan menunjang 

dalam menghasilkan peta foto untuk pemetaan dan pemodelan 3D.  

 Tabel 2.1 Parameter untuk Rencana Jalur Terbang dan Skala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Merancang dan Merencanakan Lapangan Terbang (Basuki, 1996 & 

2011) 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1. Jarak antara jalur (J) = S x (100% - sidelap) x panjang format foto. 

2. Jarak antara titik fokus (B) = S x (100% - overlap) x panjang format foto. 

3. Jumlah Foto = (P/B) x (L/J). 

 Keterangan: 

S = Panjang area cakupan satu foto.  

P = Panjang area. 

L = Lebar area. 
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CMOS Height = Tinggi Sensor 

Kamera 

H = Tinggi Terbang 

f  = Panjang Fokus 

Overlap                                      
% Overlap = Overlap yang di 

rencanakan (80%) 

Sidelap                                     
% Sidelap = Sidelap yang 

direncanakan (60%) 



 Overlap = pertampalan sisi depan dan belakang antara foto udara (persentasenya 

antara 60% - 80%). 

 Sidelap = pertampalan sisi samping antara foto udara (persentasenya antara 20% 

- 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Jalur Terbang 

Sumber: Gularso (2015) dan Dimodifikasi oleh Peneliti (2018) 

Foto udara koordinat yang digunakan adalah koordinat lokal yang terdapat pada 

tengah-tengah foto udara atau titik utama (TU) foto udara yaitu titik potong antara garis-

garis yang menghubungkan dua buah fiducial mark (tanda tepi pada foto udara) yang 

berseberangan pada foto udara dengan begitu waktu pemotretan akan ditentukan 

berdasarkan rencana titik utama yang sudah ditentukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Fiducial Mark dan Titik Utama pada foto udara.  

Sumber: Gularso (2015) 
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2.4 Triangulasi Udara 

Triangulasi adalah metode penentuan posisi yang pertama kali digunakan untuk 

daerah yang sangat luas, sehingga triangulasi pada fotogrametri identik dengan 

penentuan posisi. Triangulasi udara dilakukan untuk penentuan koordinat kontrol tanah 

secara fotogrametrik sehingga mengurangi pekerjaan survei terresterial. Triangulasi 

udara dilakukan dilakukan karena jumlah titik kontrol tanah pada hasil pengukuran 

lapangan menggunakan GPS untuk GCP terbatas dan tidak selalu ada di setiap foto dan 

model foto, sementara untuk melakukan restitusi foto diperlukan minimal empat titik 

kontrol tanah (x, y, z) pada setiap foto udara, hal inilah yang membuat proses triangulasi 

udara menjadi penting. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Unit Dasar Berkas/ Bundle  

Sumber: Dudung M.H Materi Kuliah GD4103X Fotogrametri II, Semester 

II-2016/2017 

Triangulasi udara membutuhkan data masukan berupa koordinat foto dan koordinat 

kontrol tanah. Triangulasi udara secara matematis adalah untuk transformasi koordinat 

simultan dari unit dasar pada foto ke sistem koordinat tanah. Dihasilkan koordinat titik 

kontrol minor atau tie point. Tie point, yang didapatkan dari foto udara 

ditransformasikan untuk mengkoreksi geometrik foto dengan koordinat yang sesuai 

dengan geometrik pada kenyataan. Alur pengolahan foto udara dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 AT dalam Proses Pemetaan Topografi Secara Fotogrametris  

Sumber: Dudung M.H Materi Kuliah GD4103X Fotogrametri II, Semester II-2016/2017 

 

Proses pemetaan secara fotogrametris, AT berada pada posisi critical path. 

Penambahan atau perapatan kontrol tanah dalam bentuk lain (titik kontrol minor) 

diperlukan untuk pemrosesan pemetaan secara fotogrametris. Proses ini disebut sebagai 
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bridging karena proses AT merupakan penghubung antara titik kontrol tanah (GCP) 

dengan titik kontrol minor. GCP yang diukur di lapangan tidak selalu berada pada 

semua foto baik foto-foto yang ada pada jalur maupun blok. 

 

2.5 Interpretasi Foto Udara 

Interpretasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai dan 

menganalisis objek yang ada pada citra foto udara hasil akuisisi menggunakan prinsip-prinsip 

interpretasi. Berdasarkan karakteristiknya, prinsip penentuan interpretasi foto udara memiliki 

unsur–unsur interpretasi yakni identifikasi berdasarkan bentuk, ukuran, pola, rona, bayangan, 

tekstur, pola, tinggi, situs yang berkaitan dengan objek lain serta asosiasi suatu objek pada citra 

yang memiliki keterkaitan dengan objek lain (Kusumowidagdo, 2009). Proses interpretasi foto 

udara akan lebih mudah dengan melakukan peninjauan umum terlebih dahulu sehingga dengan 

menetapkan sifat – sifat daerah secara umum maka kesalahan dalam proses interpretasi dapat 

diminimalisir. Salah satu cara melakukan peninjauan umum yakni dengan survei dan mengamati 

area yang akan diinterpretasi sehingga memudahkan dalam melakukan interpretasi objek yang 

ada pada citra foto udara. Hal yang diamati antara lain adalah peninjauan yang bersifat global 

seperti jenis tanaman, keadaan bentang alam, objek – objek yang memiliki asosiasi atau suatu 

situs unik yang dapat dikenali saat melakukan interpretasi. Berikut merupakan identifikasi pada 

ortophoto dari foto udara menggunakan prinsip interpretasi berdasarkan Kusumowidagdo (2009) 

dalam buku Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra: 

a. Ukuran 

b. Bentuk 

c. Bayangan 

d. Rona 

e. Pola 

f. Tekstur  

g. Asosiasi Obyek 

 

 

 

 

 

 



2.6 Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/ relief, hidrologi bahkan keadaan 

vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan (Kirana, 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa lahan 

memiliki sifat atau karakteristik yang spesifik. Sifat-sifat lahan (land characteristics) 

adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, 

seperti tekstur tanah, jenis tanah, kedalaman tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, 

temperatur, drainase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya. Penggunaan lahan (land use) 

diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun spirituil (Nugraha, 

2016).  

 

2.7 Fungsi Kawasan 

UU RI No. 26 2007 menyebutkan bahwa Kawasan lindung adalah kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Fungsi utama kawasan lindung 

adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara 

kesuburan tanah. (Nugraha, 2016). Fungsi kawasan lindung ini selain melindungi 

kawasan setempat juga memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. (Departemen 

Kehutanan, 1997). Berdasarkan fungsinya tersebut maka penggunaan lahan yang 

diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan tanah (zero tillage) 

dan dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan. (Nugraha, 2016). 

Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk menopang 

keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga (Nugraha, 2016). 

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia 

dan sumberdaya buatan (Nugraha, 2016:). Kawasan budidaya dibedakan menjadi 

kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim. Berikut 

ini adalah kriteria yang digunakan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 



(BRLKT), Departemen Kehutanan tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 

1990 Tentang Arahan Kawasan untuk menentukan status kawasan berdasarkan 

fungsinya: 

1. Kawasan Fungsi Lindung 

  Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga karakteristik fisiknya sama dengan 

atau lebih besar dari 175, atau memenuhi salah satu atau beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai kemiringan lereng lebih > 45 % 

b. Merupakan kawasan yang mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap 

erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina) dan mempunyai kemiringan 

lereng > 15% 

c.  Merupakan jalur pengaman aliran sungai sekurang-kurangnya 100 meter 

di kanan kiri alur sungai 

d. Merupakan pelindung mata air, yaitu 200 meter dari pusat mata air. 

e. Berada pada ketinggian lebih atau sama dengan 2.000 meter diatas 

permukaan laut. 

f. Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

kawasan lindung. 

2.  Kawasan Fungsi Penyangga dan Pemukiman 

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga karakteristik fisiknya antara 125-174 

serta memenuhi kriteria umum sebagai berikut: 

a. Keadaan fisik satuan lahan memungkinkan untuk dilakukan budidaya. 

b. Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan 

penyangga. 

 

 

3. Kawasan Fungsi Budidaya Tanaman Semusim  

Satuan lahan dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya 

tanaman tahunan serta terletak di tanah milik, tanah adat dan tanah negara yang 

seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim. Selain memenuhi 



kriteria tersebut di atas, untuk kawasan permukiman harus berada pada lahan 

yang memiliki lereng mikro tidak lebih dari 8%. 

 

2.8 Kondisi Umum Pedesaan 

Menurut R. Bintarto (2009) desa dan dusun adalah perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat 

dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pembangunan desa 

dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, 

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan 

desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 2.29 persen atau 

1.409 desa pertahun. 

Tabel 2.2 Kondisi Umum Pedesaan Berdasarkan Pulau 

No Wilayah Pulau Jumlah Desa Jumlah Desa Tertinggal % 
Jumlah Desa Sangat 

Tertinggal 
% 

1 Sumatera 22.056 12.482 
56,59% 

8.241 37,36% 

2 Jawa 22.458 15.087 
67,18% 

806 35,90% 

3 Kalimantan 6.382 3.073 
47,99% 

1.702 26,67% 

4 Sulawesi 8.233 4.398 
53,42% 

1.213 14,73% 

5 

Nusa 

Tenggara dan 

Bali 

3.599 2.277 
63,27% 

424 11,78% 

6 Maluku 1.958 782 
39,94% 

833 42,54% 

7 Papua 5.204 1.002 
19,25% 

4.049 77,81% 

Total 74.045 39.091 
52,79% 17.268 

23,32% 

Sumber: Dirjen PUM Kemendagri, Desember (2015) 

 

Berdasarkan data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2014 

terdapat 514 kabupaten/ kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan 

analisis KDPDTT dari jumlah tersebut terdapat 52,79 persen desa tertinggal dan 23,32 

persen desa sangat tertinggal terlihat pada tabel 2.2. Pulau Sumatera merupakan 

penyumbang terbesar dalam jumlah desa sangat tertinggal yakni 37,36%. Jumlah desa 

tertinggal di sumatera pun mencapai lebih dari setengah jumlah total desa yang ada di 

pulau tersebut. Sehingga, hal ini merupakan salah satu alasan mengapa penelitian ini 

mengangkat Desa Way Galih yang berada di pulau sumatera. 



2.9 Rencana Strategis Pengembangan Desa 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka 

pencapaian Misi Provinsi Lampung ke-12 dengan visi “Lampung Maju dan Sejahtera 

2019” dengan maksud Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya 

saing, pelaksanaan kegiatan pengembangan diprioritaskan pada program: 

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

4. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 

Rencana strategis tersebut, maka terdapat sasaran dalam pengembangan desa 

pada rencana strategis periode 2015 – 2019, yakni: 

1. Peningkatan kapasitas fungsi usaha dan lembaga ekonomi pedesaan serta 

pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal 

2. Terkelolanya sumber daya alam dan teknologi tepat guna, untuk 

pengembangan desa 

3. Peningkatan pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian arahan penggunaan 

lahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 

Berdasarkan rencana strategis tersebut dari Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa untuk mengembangkan desa tertinggal salah satunya pada aspek 

ekonomi untuk peningkatan pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian arahan 

penggunaan lahan yang akan menjadi indikator pembuatan penelitian ini.  

 

2.10 Potensi Desa/ Dusun 

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan aspek 

pengembangan desa yang dirancang oleh Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa 

(BPMPD) secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama 

adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang 

ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat 



dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan dan 

organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi 

desa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Potensi Fisik 

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di 

desa berupa: 

a. Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai 

sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang 

menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah 

alluvial cocok bagi tanaman padi, jagung dan kacang, jenis tanah berkapur 

cocok bagi tanaman jati dan tebu. Lahan ini juga memungkinkan terjadi 

eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu 

marmer dan sebagainya. 

b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di 

dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral. 

c. Air, pada  umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Air 

diperoleh melalui penimbaan, pemompaan atau mata air. berfungsi sebagai 

pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap mahluk 

hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. 

d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat 

mempengaruhi setiap daerah. Ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju 

karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan 

tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi dan tempat peristirahatan 

sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. 

e. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis 

tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam dan penggunaan lahan sangat 

mempengaruhi pengembangan suatu desa. 

f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat 

pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber 

pupuk. 



g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, 

sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah 

untuk mengelola sumber daya alam yang ada, tingkat pendidikan, ketrampilan 

dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan 

dalam pembangunan desa. 

2. Potensi Nonfisik 

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa 

dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur 

desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu 

yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan 

dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non 

fisik tersebut antara lain: 

a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi 

dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeinschaft) merupakan landasan 

yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan 

kekuatan dalam membangun pedesaan. 

b. Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan 

suatu  badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti lembaga desa, badan perwakilan desa (BPD), 

lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), tim penggerak PKK, 

rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), karang taruna dan lain-lain 

c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, 

simulasi dan lain-lain. 

d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu dan BKIA. 

e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), Pasar Desa dan lumbung desa. 

f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan 

ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan 

tingkat perkembangan desa. Contohnya: kepala desa, kepala dusun, kepala 

adat dan lain-lain. 

 



Potensi fisik dan non fisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan 

desa sebagai hinterland yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat 

kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi 

tiga: 

a. wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi 

rata dan dilengkapi dengan irigasi teknis 

b. wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian 

agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis 

c. wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, 

topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan. 

 


