
PETA PERMASALAHAN DESA YANG BISA DIANGKAT MENJADI RISET ATAU PENGMAS UNIROW 

No. Kecamatan  Desa Potensi Permasalahan Saran penyelesaian 

1. Plumpang Plumpang 1. Produksi Tempe, 

2. Produksi Tahu, 

3. Produksi 

kerupuk,  

4. Produksi keripik 

1. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

2. Produksi tahu, tempe, krupuk, 

dan kripik 

a. Belum memiliki PIRT 

b. Pemasaran masih lokal 

1. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

2. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online  

2. Rengel Bulurejo 1. Produksi Stik 

Bawang,  

2. Produksi tahu 

walik,  

3. Produksi kue 

kering,  

4. Produksi gapit 

5. Pertanian  

1. Usaha Stik bawang, tahu 

walik, kue kering dan gapit 

a. Belum ada administrasi 

usaha 

b. Pemasaran masih di 

sekitar kabupaten 

2. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

3. Belum memiliki ketrampilan 

mengolah hasil pertanian 

1. Pelatihan dan pendampingan 

managemen usaha 

2. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

3. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

4. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

dari hasil pertanian 

3. Parengan Ngawun 1. Produksi keripik 

singkong  

2. Produksi keripik 

pisang 

1. Kripik Singkong dan kripik 

pisang 

a. Kemasan masih sederhana  

b. Pemasaran masih terbatas 

2. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 

2. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

3. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

4. Soko Sumurcinde 1. Peternakan Lele 

2. produksi jamur 

cryspi 

1. Banyak yang 

membudidayakan lele tetapi 

belum ada 

penyuluhan/pelatihan terkait 

pengolahan lele 

2. Usaha Jamur krispi 

a. Pemasaran masih lokal 

b. Packaging masih 

1. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

lele dan pemasarannya 

2. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 



sederhana 

5. Rahayu 1. Kerajinan bambu 

dan kayu 

2. Produksi kue 

kering,  

3. Produksi kerupuk 

tahu,  

4. Produksi telur 

asin 

5. Pertanian 

6. Peternakan Ayam 

7. Jasa Tata Rias 

8. Budidaya Lele 

1. Produk kerajinan bambu dan 

produk kerajinan kayu berupa 

kurungan ayam   

a. jangkauan pemasarannya 

masih terbatas 

2. Usaha kue kering, krupuk tahu  

a. Belum memiliki PIRT 

3. Pengemasan produk telur asin 

masih sangat sederhana 

4. Serangan Hama pada tanaman 

pertanian dan pengairan yang 

belum efektif 

5. Mahalnya Pakan Lele 

 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

2. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 

4. Pendampingan pengelolaan 

Hama Terpadu 

5. Pembuatan saluran irigasi 

6. Pelatihan pembuatan Pakan 

Lele 

6. Simo Peternakan lele 1. PKK tidak aktif 

2. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

3. Banyak yang 

membudidayakan lele tetapi 

belum ada 

penyuluhan/pelatihan terkait 

pengolahan lele 

1. Pelatihan dan pendampingan 

managemen organisasi dan 

perubahan mindset masyarakat 

2. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

3. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

lele dan pemasarannya 

7. Palang Panyuran 1. Produksi manisan 

siwalan,  

2. Produksi Keripik 

kelapa muda,  

3. Produksi abon 

pepaya,  

4. Produksi wingko 

5. Kerajinan rajut 

6. Wisata Pantai 

Kelapa 

7. Agrowisata Kebun 

Belimbing madu 

1. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

2. Produk berupa manisan 

siwalan belum memiliki ijin 

usaha ,kemasanya masih 

sederhana, tanggal kadaluarsa 

belum ada 

3. Produk kerajinan rajut 

jangkauan pemasaran masih 

terbatas 

4. Produk kripik kelapa muda 

belum ada PIRT dan tanggal 

1. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

2. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

3. Pendampingan uji kualitas 

produk olahan pangan 

4. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

5. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 



kadaluarsa, kemasan masih 

sederhana 

5. Produk abon papaya belum 

ada PIRT dan tanggal 

kadaluarsa 

6. Produk wingko panyuran 

belum ada PIRT dan tanggal 

kadaluarsa 

7. Serangan hama pada tanaman 

belimbing madu 

6. Pelatihan dan pendampingan 

pengelolaan hama terpadu 

8. Widang Mlangi 1. Peternakan 

(Tambak ikan Air 

Tawar) 

2. Kerajinan limbah 

plastik 

1. Pengelolaan tambak masih 

dengan sistem tradisional 

2. Belum ada pengolahan produk 

hasil tambak 

3. Produk kerajinan dari limbah 

plastik 

a. Pemasaran masih terbatas 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pengelolaan tambak 

2. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

ikan hasil tambak dan 

pemasarannya 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

9. Simorejo 1. Produksi ikan 

asap 

2. Wisata (Sungai) 

3. Eceng gondok 

1. Belum ada pemanfaatan 

enceng gondok yang sangat 

melimpah di desa simorejo 

2. Produk ikan asap masih diolah 

secara tradisional 

3. Diversifikasi olahan produk 

ikan masih kurang 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan kerajinan dari 

eceng gondok 

2. Pelatihan dan pendampingan 

produksi ikan asap secara 

modern 

3. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

ikan 

4. Pendampingan pengelolaan 

wisata berbasis lingkungan 

(Ekowisata) 

10. Montong Bringin 1. Produksi dodol  

2. Produksi madu 

mongso sirsak,  

3. sirsak beku 

4. Produksi sirup 

sirsak 

1. Olahan dodol dan madu 

mongso sirsak belum ada 

PIRT dan tanggal kadaluarsa 

2. Produk sirsak beku 

kemasannya masih sederhana 

3. Olahan sirup sirsak tidak bisa 

1. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

2. Pendampingan uji kualitas 

produk olahan pangan 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 



5. Pertanian  bertahan lama 

4. Pengairan masih 

mengandalkan tadah hujan dan 

serangan hama 

produk 

4. Pembuatan saluran irigasi dan 

penampungan air 

5. Pelatihan dan pendampingan 

pengelolaan hama terpadu 

 

11. Guwoterus 1. Wisata 

Guwoterus 

2. Produksi jamur 

crispy  

3. Produksi keripik 

tempe 

1. Lahan pekarangan warga 

relatif sempit 

2. Wisata Guwoterus 

pengelolaannya belum 

maksimal 

3. Produk jamur krispi dan kripik 

tempe 

a. Belum ada PIRT 

b. Belum ada tanggal 

kadaluarsa 

1. Pelatihan optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan 

dengan sistem vertikultur 

2. Pendampingan pengelolaan 

wisata berbasis lingkungan 

(Ekowisata) 

3. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

4. Pendampingan uji kualitas 

produk olahan pangan 

12. Singgahan Laju Lor 1. Produksi kerupuk 

rambak,  

2. Produksi kerupuk 

pasir,  

3. Produksi 

rengginang 

4. Peternakan Lele 

5. Pertanian 

1. Usaha krupuk rambak, krupuk 

pasir, dan rengginang 

a. Pemasaran masih lokal 

b. Belum ada PIRT 

c. Kemasan masih sederhana 

2. Budidaya lele 

a. Managemen penglolaan 

air (air tidak bisa dipakai 

secara langsung untuk 

budidaya) 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

2. Pelatihan dan pendampingan  

pengurusan ijin usaha 

3. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 

4. Pelatihan dan pendampingan 

managemen kualitas air pada 

usaha budidaya lele 

13 Saringembat 1. produksi kerupuk 

rambak,  

2. Produksi gapit,  

3. Produksi keripik 

tempe,  

4. Produksi jamu 

5. Pertanian 

6. Budidaya Jamur 

1. Usaha Krupuk rambak, gapit, 

kripik tempe 

a. Pemasaran masih lokal 

b. Kemasan masih sederhana 

2. Budidaya jamur  

a. Belum ada pengolahan 

3. Jamu  

a. Pemasaran masih local 

4. Kendala cuaca 

1. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 

2. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk 

3. Pelatihan dan pendampingan 

diversifikasi produk olahan 

jamur 

4. Pelatihan dan pendampingan 

pemasaran online 



5. Pelatihan dan pendampingan 

pembuatan desain kemasan 

produk jamu yang lebih 

modern 

14 Tambakboyo Kenanti 1. Olahan Ikan laut 

2. Buah manga 

3. Buah pisang 

1. Limbah ikan yang di buang 

sembarangan 

2. Perlunya pengelolaan sampah 

penduduk 

3. Sumur gali semakin dangkal 

 

1. Pendirian bank sampah 

2. Pelatihan pengolahan ikan 

menjadi makanan 

3. PDAM 

15 Tambakboyo sawir 1. Padi dan jagung 

2. UMK pribadi 

1. Masyarakat sulit dikumpulkan 

saat ada pelatihan 

2. Perlu pendampingan B2SA 

3. Sampah di buang di bekas baru 

kiumbung 

1. Pembuatan bank sampah 

2. Pelatihan pengelolaan hasil 

pertanian 

 

16 Tuban Sugiharjo 1. Pertanian (padi, 

kacang dan 

jagung) 

2. Aneka olahan kue 

basah 

  

1. Sampah belum ada bank 

sampah 

2. Buah mangga  

3. Buah pisang 

4. Pertanian (padi) 

1. Pembuatan bank sampah 

2. Pelatihan hasil pertanian dan 

perkebunan 

17 Merakurak Temandang 1. Pertanian (padi 

dan jagung) 

2. Sekolah bola 

(menggiatkan 

olahraga) 

3. Ada UMKM 

rumah tempe 

lengkap sarana 

prasarananya 

4. Ring 1 semen 

Indonesia 

5. Peternakan ayam 

petelur 

6. Bank sampah 

sudah memiliki 

1. ada UMKM rumah tempe yang 

tidak produktif 

2. antusiasme masyarakat untuk 

mengembangkan UMKM tidak 

ada 

3. pakan ayam yang mahal 

4. antusias masyarakat kecil dalam 

managemen bank sampah 

1. pendampingan perubahan mindset 

masyarakat 

2. Ada pelatihan pembuatan pakan 

ayam petelur 

3. Pelatihan managemen bank 

sampah 



alat lengkap 

18 Grabagan Banyubang 1. Jagung, cabe, 

tembakau 

2. Wisata (gua user) 

3. Pepaya 

1. Harga cabe fluktuatif  

2. Belum ada pengelolaan untuk 

hasil cabe  

3. Air sulit hanya cukup untuk 

kebutuhan pokok 

1. Ada pelatihan pengolahan cabe 

dan jagung 

2. Membuat penampungan air tadah 

hujan 

19 Grabagan Ngarum 1. pertanian 

(Lombok, 

kacang 

tanah, 

papaya, 

jagung) 

2. Olahraga 

volly 

 

 

1. air sulit 

2. perlu adanya produk olahan 

3. Hama tikus 

4. Air sumur (107 m) 

5. antusias masyarakat lemah 

 

 

1. Perlu adannya sumur bor 

2. Pelatihan produk olahan pertanian 

20 Grabagan Dahor 1. Pertanian (jagung 

dan cabai1) 

1. PKK baru sehingga perlu ada 

pelatihan administrasi pokja 

2. Pembuatan jamu tradisional 

3. Permasyalahan pengolahan 

sampah\ 

 

1. Pelatihan managemen bank 

sampah 

2. Pelatihan pembuatan jamu 

3. Pelatihan pengolahan produk 

jagung dan cabai 

 

21 Merakurak Tahulu 1. Kripik gayam 

2. Pertanian (jagung 

dan polowijo) 

3. Ekowisata 

(wisata pelang) 

4. UMKM (kripik 

gayam) 

1. Banyak limbah kotoran sapi yang 

belum di manfaatkan 

 

2. UMKM belum memiliki ijin legal 

1. Pelatihan komposting 

(pembuatan pupuk organic) 

22 Jenu Socorejo 1. Ekowisata 

(pantai semilir) 

2. Bumdes berjalan 

baik (koperasi 

wanita, fotokopi, 

pembayaran 

PLN dan 

1. Perubahan mindset masyarakat 

2. Pendampingan untuk 

pemasaran produk 

3. Masyarakat belum antusias 

menjahit (minim pelatihan) 

1. Managemen pemasaran produk 

2. pelatihan menjahit 

3. pelatihan composting 

 

 



PDAM) 

3. Rumah jahit 

4. Rumah sanggar 

5. Ikan laut dan 

olahan ikan laut 

6. Bank sampah 

 

23 Bancar Kayen 1. Pertanian (padi , 

jagung, cabe) 

2. Penggalian pasir 

kuarsa 

3. UMKM  

1. Sulit air  

2. Belum ada bank sampah 

3.  

1. pembuatan bank sampah 

 2. Pelatihan pengolahan makanan dari 

jagung, jagung, 

3.  Perubahan mindset 

24 Jatirogo Sekaran 1. Kacang hijau 

melimpah 

 

1. Sulit air 

2. Sampah belum terolah dengan 

baik 

2. Minim pupuk 

3.  

1. Pelatihan pembuatan pupuk\ 

2. Pelatihan pengolahan kacang hijau 

3. Pembuatan bank sampah 

4. Perlu adanya tadah hujan 

 

25 Jatirogo Sekaran KWT 1. Singkong (tape 

tawaran) 

2. Peternakan lele 

1. pemasaran tape masih lokal, ijin 

usaha belum dibuat 

2.. sampah belum dibuat bank sampah 

4. UMKM minim 

5. Limbah peternakan banyak 

 

 

1.Pemasaran ijin usaha 

2.Managemen bank sampah 

3. Pelatihan pemasaran dan ijin usaha 

4. Pembentukan UMKM 

5. pelatihan pupuk organic 

 

 

26  Kedung Mulyo 1. Pertanian (padi, 

semongko) 

2. Olahan produk 

(marning, 

krupuk puli) 

3. Alat pengolahan 

produk dari 

dinas pertanian 

 

1. Belum ada alat pengering dan 

pencetak krupuk, masih 

manual 

2. Pemasaran produk masih local 

3. Belum ada ijin usaha 

 

1.Pelatihan jahit usia 25 tahun keatas 

2.Alat pencetak krupuk 

3.Managemen pemasaran 

 

 


