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ABSTRAK 
Kesenjagan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan menjadi pemicu munculnya 

program desa pintar. Konsep desa pintar didasari dari kesuksesan desa dalam melakukan 

transformasi digital yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan 

penelitian yakni untuk memodelkan adopsi-adopsi teknologi digital yang telah 

diimplementasikan pada desa pintar. Pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus pada desa 

yang telah melakukan adopsi teknologi digital yakni Desa Lamahu Bone Bolango Gorontalo. 

Saat ini, Desa Lamahu telah melakukan adopsi digital meliputi penyediaan access point 

internet, aplikasi mobile, CCTV, tombol darurat kesehatan dan keamanan. Hasil yang 

didapatkan bahwa internet menjadi tahapan awal dan infrastruktur utama dalam transformasi 

digital. Adanya internet dapat menjadi peluang untuk mengeskplor adopsi teknologi digital 

lainnya. Secara garis besar, pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk meningkatkan 

pelayanan desa khusus pada bidang kelembangaan desa, keamanan, kesehatan, ekonomi dan 

pendidikan. Dan perlu dikembangkan pula unit usaha berbasis teknologi digital yang dapat 

dijadikan sebagai perolehan pendapatan asli desa. Desa yang dapat meningkatkan 

kewirausahaan desa melalui teknologi digital ini, maka telah berhasil mewujudkan program 

desa pintar. 

Kata kunci: desa pintar, digital, TIK 

 

ABSTRACT 

Developmental gap between urban and rural areas triggers the emergence of smart village 

programs. The concept of smart villages is based on the village's success in doing a digital 

transformation driven by information and communication technology. The purpose of this 

study to model the adoption-adoption of digital technology that has been implemented in 

smart village. The approach taken is a case study on village that have adopted digital 

technology namely Lamahu Village Bone Bolango at Gorontalo Indonesia. Currently, 

Lamahu Village has adopted digital such as internet, mobile applications, CCTV, emergency 

health buttons and emergency safety buttons. The Internet became the initial stage and the 

main infrastructure in digital transformation. The existence of the Internet can be an 

opportunity to mengeskplor adoption of other digital technologies. Broadly, the utilization of 

digital technology is directed to improve the special village services in the areas of village 

management, security, health, economics and education. And also needs to be developed also 

digital technology based business unit that can be used as the acquisition of original income 

village. Village that can improve village entrepreneurship through this digital technology, it 

has successfully run a smart village program. 
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PENDAHULUAN 

Desa pintar menjadi tantangan global yang muncul akibat adanya kesenjangan 

pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan [1]. Motivasi program desa pintar berawal dari 

teknologi harus menjadi katalisator pembangunan, pendidikan, peluang bisnis lokal, peningkatan 

kesehatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan [2]. Secara garis besar masyarakat 
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pedesaan membutuhkan konektivitas digital yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan mereka 

[3]. Akan tetapi, implementasi teknologi digital seringkali tidak diprioritaskan karena biaya 

investasi tinggi dan untuk memperoleh manfaat nyata dirasa perlu periode waktu yang panjang [4]. 

Proses implementasi desa pintar ini perlu dilakukan bertahap mulai dari pengadaan fasilitas, 

pemerataan jaringan telekomunikasi, dan peningkatan sumber daya manusia (aparatur desa) [5]. Di 

Indonesia, pada tahun 2010 guna mewujudkan desa pintar dikembangkan Mobile Pusat Layanan 

Internet Kecamatan (MPLIK) tetapi dirasa belum terlalu efektif oleh masyarakat pedesaan [6]. 

Selanjutnya tahun 2012, salah satu perusahaan telekomunikasi membangun program desa 

berdering menjadi desa pintar yang berbentuk penambahan infrastruktur telekomunikasi, 

penyediaan perangkat komputer dan internet di kurang lebih 25.444 titik seluruh wilayah 

Indonesia [7]. Sampai saat in program desa pintar ini terus digalakkan, sehingga penelitian ini 

bertujuan untuk memodelkan adopsi-adopsi teknologi digital yang telah dilakukan pada desa 

pintar. 

Transformasi digital didorong oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) [8]. Ini sejalan dengan konsep desa pintar yang muncul didasari dari adopsi TIK untuk 

mengintegrasikan potensi dan sistem kelembagaan desa, agar menghasilkan manfaat bagi 

masyarakat pedesaan [9].  Manfaat dari implementasi desa pintar ini diramalkan akan luar biasa 

[2]. Dengan demikian adopsi TIK tidak dapat dianggap sebagai kemewahan, tetapi sebagai alat 

tambahan untuk menyediakan informasi dan layanan dalam memenuhi kebutuhan pengguna [10]. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, mempelajari fenomena yang menarik 

dari berbagai sumber bukti [11] yakni pada desa yang telah sukses melakukan adopsi TIK. Studi 

kasus berlokasi di Desa Lamahu, Bulango Selatan, Bone Bolango salah satu desa di provinsi 

Gorontalo Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala Desa 

dan Perangkat Desa. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara 

interprestasi. Interprestasi data merupakan penafsiran data berdasarkan fakta yang terjadi [12]. 

Hasil penafsiran data disajikan dalam bentuk model konstektual tahapan adopsi TIK. Harapannya, 

dari model tahapan yang terbentuk dapat menjadi acuan desa lain dalam mewujudkan desa pintar 

melalui adopsi teknologi digital. 

 

PEMBAHASAN 

Penyediaan infrastruktur TIK 

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Lamahu memiliki luas wilayah kurang lebih 93,53 

hektar serta memiliki total penduduk 1.352 jiwa yang terdiri dari 664 laki-laki dan 688 perempuan 

pada tahun 2016. Sejak april 2017, Desa Lamahu telah melakukan adopsi TIK [13] dan 

mendeklarasikan sebagai desa digital pertama di Indonesia [14]. Langkah pertama yang dilakukan 

oleh pemerintahan Desa Lamahu yakni pembangunan infrastruktur TIK. Infrastruktur TIK menjadi 

prasyarat penting [15] dan dasar [16] bagi pembangunan. Internet menjadi salah satu infrastruktur 

TIK utama dalam berkomunikasi di era digital. Saat ini, Desa Lamahu telah sukses membangun 64 

titik access point yang tersebar di seluruh wilayah desa (Gambar 1). Kepala Desa Lamahu 

mengatakan: 

 

“Proses pembangunan terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama 30 titik dan selanjutnya 

tahap kedua 34 titik dengan jarak antar titik 55 meter.” 

  

Masyarakat Desa Lamahu dapat mengakses internet dengan cara login terlebih dahulu, proses 

login dilakukan dengan menginputkan username yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 

password seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Tentunya, data NIK ini berasal dari database 

penduduk yang terdaftar tinggal di Desa Lamahu. Hal ini bertujuan agar masing-masing warga 

memiliki akses koneksi internet sendiri-sendiri. Kepala Desa Lamahu menyebutkan bahwa: 

 

“akses internet berdasarkan NIK dipilih selain memberikan akses setiap warga, juga bertujuan 

untuk memudahkan pengawasan semisal dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak 

khususnya pada username anak dibuat batas jam malam dan konten anak.” 
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Gambar 1. Pemasangan tiang access point. 

 

 

 

Gambar 2. Login access point. 

 

Adopsi TIK 

Penggunaan internet nampaknya menjadi mekanisme penting dalam mengurangi kesenjangan 

sosial [17]. Selain itu, adanya internet sangat membantu dalam pengembangan inovasi digital. Di 

Desa Lamahu, telah mengembangkan beberapa inovasi digital dengan memanfaatkan internet 

sebagai media komunikasinya antara lain: 
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1. Kelembangan desa 

Pembuatan aplikasi digital berbasis android yang digunakan untuk keperluan permintaan 

surat keterangan, darurat keamanan dan darurat kesehatan. 

 

 

Gambar 3. Tampilan aplikasi Lamahu Command Center. 

2. Pendidikan 

Fasilitas akses internet membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Kepala 

Desa Lamahu mengatakan bahwa “sebelum ada akses internet desa, banyak orang tua was-

was jika anak-anaknya pergi ke warnet yang berlokasi di kota untuk mengerjakan tugas 

bahkan sampai dengan hampir larut malam. Semenjak adanya akses internet ini, anak-anak 

dapat mengakses internet di rumahnya masing-masing.”  

3. Kesehatan dan keamanan 

Upaya untuk meningkatkan keamanan lingkungan Desa Lamahu dilakukan pemasangan 

Closed Circuit Television (CCTV). Tiang penyangga CCTV ini menjadi satu bagian dengan 

access point. CCTV ini saling terintegrasi dan terpusat di kantor Desa, yang dapat diakses 

oleh pejabat Desa serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Masih dalam 

tiang yang sama, terdapat satu tombol yang digunakan sebagai darurat kesehatan. Tombol 

darurat kesehatan ini terintegrasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 

 

 

Gambar 4. Pemasangan CCTV, acces point dan tombol darurat kesehatan. 

4. Bidang ekonomi   
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Melalui penggunaan internet, masyarakat Desa Lamahu dapat menawarkan produk-produk 

olahan rumah tangga melalui sosial media. Salah satu perangkat Desa Lamahu mengatakan “ibu-

ibu yang memiliki keahlian dalam pembuatan produk dominannya makanan tradisional Gorontalo 

diundang ke Kantor Desa untuk diberikan pelatihan berkaitan penjualan produk lewat facebook.”    

 

HASIL 

Pemodelan adopsi teknologi digital 

Internet menjadi dasar adopsi digital di Desa Lamahu, hal ini disebabkan internet menjadi 

media komunikasi utama pada adopsi digital yang lain seperti CCTV, aplikasi surat keterangan 

dan tombol darurat keamanan serta kesehatan. Adapula, internet menjadi sarana pendukung 

pembelajaran anak dalam mengerjakan tugas sekolah dan promosi produk-produk makanan hasil 

olahan masyarakat desa. Kemudahan akses internet akan meningkatkan peluang untuk 

mengeksplorasi adopsi digital, sehingga internet dapat dijadikan infrastruktur tunggal [18]. Perlu 

juga diketahui bahwa infrastruktur yang lemah menjadi penghalang utama terhadap akses digital 

[19]. 

Rencana program kerja selanjutnya, pemerintah Desa Lamahu berinisiatif mengembangkan 

layanan berlangganan Internet Protocol Television (IP-TV) ke masyarakat desa. Penyediaan IP-TV 

ini dapat digunakan sebagai alat pembelajaran interaktif untuk masyarakat pedesaan [20] dan dari 

sisi pelanggan IP-TV merupakan langganan TV berbayar [21]. Ditambahkan pula, Kepala Desa 

Lamahu ingin membentuk suatu unit usaha di bawah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang 

bergerak dalam pembuatan produk digital seperti aplikasi mobile, game dan multimedia. Dari 

rencana implementasi program ini, diharapkan menjadi perolehan Pendapatan Asli Desa (PAD). 

Berikut kutipan rencana program adopsi teknologi digital oleh Kepala Desa: 

“Sementara saat ini kami bersama tim ingin fokus memantau dan mengevaluasi aplikasi-aplikasi 

yang telah diimplementasikan. Jika dirasa sudah berjalan dengan baik, harapannya akan kami 

tawarkan aplikasi ini ke desa lain dalam bentuk jasa pembangunan berbasis teknologi digital. 

Ditambah lagi, sudah dalam masuk program kerja akan kami kembangkan IP-TV, sehingga warga 

dapat berlangganan secara bulanan. Program-program ini akan kami kelola dalam bentuk unit 

usaha di bawah Bumdes jadi harapannya dapat menjadi PAD”  

  Dari data hasil studi kasus di Desa Lamahu, maka dilakukan analisis pemodelan adopsi 

teknologi digital dalam mewujudkan desa pintar yang selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 5. 

Tahapan pertama adopsi teknologi digital yang perlu dilakukan adalah penyediaan infrastruktur 

berupa akses internet. Penyediaan akses internet ini menjadi pendukung dalam mengembangkan 

adopsi digital selanjutnya yaitu meningkatkan layanan desa dan untuk meningkatkan PAD. 

 

SIMPULAN 

Guna mewujudkan desa pintar melalui teknologi digital, internet menjadi tahapan pertama 

adopsi dan infrastuktur utama yang harus ada. Melalui internet ini dapat dikembangkan adopsi 

digital lainnya seperti sistem informasi desa, aplikasi mobile, CCTV, Internet of Things (IoT), dan 

social media marketing. Adopsi digital ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan desa 

kepada masyarakat desa dalam bidang kelembangaan desa, pendidikan, keamanan, kesehatan dan 

ekonomi. Selain itu, teknologi digital ini berpeluang sebagai unit usaha desa sehingga dapat 

menjadi PAD. Sebuah desa yang sukses meningkatkan kewirausahaan desa melalui adopsi 

teknologi digital, maka berhasil mengembangkan konsep desa pintar [22]. Penelitian selanjutnya, 

perlu dikembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan adopsi teknologi digital guna 

mewujudkan desa pintar. 
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Gambar 5. Hasil model tahapan adopsi teknologi digital guna mewujudkan desa pintar. 
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