
 

 

ABSTRAK 

Iin Rosdiana: “Pembangunan Embung Ranca Anis terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten 

Pandeglang Banten.” 

Luasnya lahan pertanian di Indonesia ternyata tidak mampu membuat taraf 

hidup petani meningkat, masih banyak petani sawah yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi segala kebutuhan hidup. Hal tersebut terjadi karena kurangnya 

infrastruktur yang mendukung dalam meningkatkan produktivitas pertanian terutama 

di pedesaan. Akibatnya banyak permasalahan yang harus dihadapi petani, salah 

satunya yaitu kekurangan pasokan air untuk mengairi area persawahan saat musim 

kemarau. Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

pembangunan satu Desa satu Embung dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. Di Desa Muruy, dengan adanya 

pembangunan Embung Ranca Anis, perekonomian masyarakat meningkat dan 

permasalahan yang dihadapi para petani Desa Muruy dapat teratasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan Embung Ranca Anis 

yang ada di Desa Muruy dan mengidentifikasi realitas kesejahteraan masyarakat Desa 

Muruy setelah adanya pembangunan Embung Ranca Anis. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Muruy terhadap 

pembangunan Embung Ranca Anis.  

Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial. Untuk melihat kondisi 

masyarakat yang dapat dikatakan seabagai kondisi yang sejahtera, setidaknya ada tiga 

pandangan yang digunakan sebagai ukuran yang menggambarkan suatu kondisi yang 

sejahtera, yaitu: kondisi sejahtera menggambarkan kondisi dimana segala kebutuhan 

material yang lebih bersifat ekonomis dapat terpenuhi, terwujudnya kesejahteraan 

yang penuh dipersyaratkan terpenuhinya kebutuhan yang bukan dari segi fisik 

material saja, melainkan juga kebutuhan mental dan sosial dan kesejahteraan juga 

dilihat dari manfaat dari sumber daya yang harus dirasakan oleh semua kalangan 

masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dimana data primernya peneliti memperoleh hasil dari 

observasi dan wawancara dengan aparatur Desa Muruy, petani Desa Muruy, 

pedagang di wilayah Embung Ranca Anis dan masyarakat Desa Muruy.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Embung Ranca Anis 

di Desa Muruy cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik 

secara ekonomi maupun sosial di Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten 

Pandeglang Banten.  


