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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaran Pemerintah di Indonesia menganut asas otonomi, dimana 

sebagai kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat Republik Indonesia 

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas beberapa kumpulan Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang didalamnya terdiri dari beberapa Kecamatan, dan di 

dalamnya lagi terdapat satuan Pemeritahan terkecil yaitu Pemerintahan 

Desa/Kelurahan. Maka Pemerintahan Desa/Kelurahan merupaan salah satu faktor 

utama dalam setiap sektor pembangunan di Indonesia.  

Desa dan Kelurahan adalah dua satuan Pemerintahan terendah dengan 

status berbeda. Desa adalah satuan Pemerintahan yang diberi hak otonomi adat 

sehingga merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah satuan 

Pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, Kelurahan bukan badan hukum melainkan 

hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan Pemerintahan dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah 

dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang 
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berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usulnya
1
. 

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 jumlah Desa di 

Indonesia yang tersebar di ke-34 Provinsi yang ada mencapai 80.895 Desa
2
. Dari 

data tersebut dapat kita lihat bahwa peranan Desa dalam sistem Pemerintahan 

Republik Indonesia sangatlah penting. Desa dapat dijadikan sebagai salah satu 

pijakan pertama dalam setiap program pembangunan di Indonesia, baik yang 

bersifat sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain hal tersebut, 

Desa juga dapa dijadikan sebagai tolak ukur dari kemajuan Negara. Begitupun 

sebaliknya, ketika kehidupan masyarakat Desa tidak ada perkembngan bahkan 

cenderung buruk maka negara dapat dikatakan gagal. 

 Desa Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga 

hal. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk 

kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam 

suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak 

kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-

kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan 

masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa 

yang disediakan alam sekitarnya. Sumber daya alam yang mereka miliki  yang 

adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas 

                                                           
1
 Hanif Nurcholis, “Pertubuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, Penerbit 

Erlangga, 2011. 

2
 Roestanto Wahidi D, Membangun perdesaan modern ‘Tata Kelola Infrastruktur 

Desa’, penerbit PT.Indec,bogor.2015. 
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tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (survival). 

Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu da merambah hutan, menangkap ikan, 

beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainya merupakan bagin dari 

usaha mereka membangun kehiupan. Ketiga, pengertin secara politik, dimana 

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang 

secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari 

pemerintahan Negara
3
. 

Di Indonesi, Desa di atur kedudukannya dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Peraturan terbaru yang mengatur tentang kedudukan Desa 

tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Hal terebut tercantum dalam pasal 1 ayat 43 Undang-Undang nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  

“Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarkat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan hal 

tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

Jauh sebelumnya terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, 

kedudukan Desa telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pemerintah merevisi Undang-Undang 

tersebut menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan 

                                                           
3
 Mahuri Maschab,”Politik Pemerintaha Desa Di Indonesia” PolGov UGM,2013. 
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Daerah, dan terus dilakukan pembaharuan sampai pra Undang-Undang nomor 23 

tahun 2014. Pada Undang-Undang 32 tahun 2004 berdasarkan pasal 216, 

pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. 

Dalam PP tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Desa mulai dari kedudukan 

Desa, Kepala Desa, aparatur Desa, keuangan Desa, pembangunan Desa dan hal 

lainnya yang berkaitan dengan aktivitas sosiologi, ekonomi, dan politik. Dan saat 

ini PP 72 tahun 2005 telah di gantikan perannya oleh Undang-Undang nomor 06 

tahun 2015 tentang Desa sebagaimana Undang-Undang tersebut telah disahkan 

oleh DPR RI pada awal tahun 2014 lalu. Berbicara mengenai penyelenggaraan 

suatu pemerintahan, maka tidak akan terlepas dari “anggaran”. Terselenggara atau 

tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari bagaimana anggaran tersebut dapat 

terserap ke dalam setiap program yang akan dijalankan oleh Pemerintah tersebut. 

Desa sebagai Pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dalam 

mengurus ekonomi/keuangan dan politiknya sendiri. Sehingga dalam 

melaksanakan programnya Desa membutuhkan anggaran untuk menjalankannya. 

Anggaran yang didapatkan oleh Desa diatur dalam PP nomor 72 tahun 2005 

tentang Desa dalam pasal 68 ayat 1, yaitu sebagai berikut : 

Sumber pendapatan daerha terdiri atas : 

1. Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan Desa yang sah; 

2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% ( sepuluh per 

seratus ) untuk Desa dan terdiri dari restribusi Kabupaten/Kota sebagian 

diperuntukan bagi Desa; 
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3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% ( sepuluh per seratus), yang 

pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana 

Desa; 

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan; 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat. 

Sedikitnya ada 5 hal yang menjadi sumber pendapatan yang sah dan diatur 

dalam PP 72 tahun 2005 tentang desa tersebut. Namun saat ini peraturan tersebut 

telah diganti oleh Undang-Undang nomor 06 tahun 2014, sehinga sumber 

pendapatan Desa pun di atur ulang dalam Undang-Undang tersebut. Sumber 

pendapatan Desa dalam Undang-Undang 06 tahun 2014 tercantum dalam pasal 72 

ayat 1, yaitu sebagai berikut: 

Sumber pendapatan Desa bersumber dari : 

1. Pendapatan asli Daerah terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. Bagian dari hasil pajak Daerah dan restribusi Daerah Kabupaten/Kota; 

4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 
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5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 Perbedaan yang mencolok antara PP 72 tahun 2005 dengan Undang-

Undang 06 tahun 2014 yakni pada huruf b ayat 1 pasal 72 Undang-Undang nomor 

06 tahun 2014. Dalam huruf b ayat 1 pasal 72 terebut tertulis bahwa salah satu 

sumber pendapatan Desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Sedangkan pada peraturan sebelumnya PP 72 tahun2005, 

sumber pendapatan Desa tidak ada alokasi langsung dari APBN. Hal tersebut 

memungkinkan Desa untuk mendapatkan suntikan dana yang cukup besar bagi 

penyelenggaraan Pemerintahannya. Pada APBNP 2015, anggaran transfer ke 

Daerah dan dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung 

sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T
4
. 

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediearso 

Teguh Widodo pada acara “workshop penghitugan dan Desa TA 2016” 

(16/11/2015), dari total anggaran Rp. 20,8 T pada tahun 2015 maka masing-

masing Desa sedikitnya akan menerima dana Desa tahun 2015 adalah 434 

Kabupaten/Kota, dengan jumlah Desa tidak kurang dari 74.000 Desa
5
. Pada 

tahun-tahun berikutnya secara bertahap nantinya setiap Desa akan mendapatkan 

kucuran dana Desa sampai dengan kurang lebih Rp. 1 M. 

                                                           
4
 Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Budget In Brief  

2015, Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2015. 

5
 www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 juta Lapangan Kerja, 

via Detik Finance diakses pada tanggal 04 Oktober 2016. 

http://www.detik.com/
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Alokasi dana Desa yang banyak tersebut menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengentasan kemiskinan di Desa. Pada dasarnya kemiskian di Indonesia 

dialami oleh masyarakat Desa maupun masyarakat Kota. Berdasarkan data BPS 

hingga bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyk 28,28 

juta jiwa. Dari jumlah terebut, kemiskinan di Desa tercatat mendominasi dengan 

besaran 1777 juta orang, sedangka sisanya sebanyak 10,51 juta orang berada di 

perkotaan. Selama waktu 2005-2014, jumlah penduduk miskin di wilayah 

perkotaan. Menurut data BPS hingga Maret 2014, besaran garis kemiskinan 

adalah Rp. 318.514/kapita/bulan di perkotaan, Rp.286.097/kapita/bulan di 

pedesaan, dan Rp.302.735/kapita/bula di Kota dan di Desa
6
. 

 Kementrian Keuangan mengklaim program dana Desa yang yang di mulai 

tahun 2015 bisa menyerap 11 juta lebih tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja 

ini berasal dari dana Desa sebesar Rp. 280 juta perdesa, dengan jumlah Desa 

penerima sebanyak 74.093 Desa. Direktur Jenderal Perimbangan Kementrian 

Keuangan Boediarso Teguh Widodo pada tanggal 16/11/2015 menyatakan bahwa 

“logikanya dari  Rp. 280 juta untuk setiap Desa, dan setiap pekerjaan taruhlah 

masanya 10 hari masa kerja dengan jumlah Desa 74.000. itu besar sekali lapangan 

kerja baru yang tercipta”, lanjutnya lagi “itu jekas bisa mengurangi kemiskinan 

secara signifikan. Setiap tenaga kerja yang mengerjakan sarana prasarana Desa 

                                                           
6
 Roestanto Wahid d, Membangun Perdesaan Modern’Tata kelola infrastruktur 

Desa’,Penerbit PT.Inde,Bogor2015. 
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dibayar Rp. 75.000/hari, maka dia kerja selama 10 hari satu orang dapat Rp. 

75.000”
7
. 

Mekanisme penyaluran dana Desa diatur dalam PP nomor 22 tahun 2015 

tentang perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih tepatnya lagi 

tercantum dalam perubahan pasal 16 ayat 1 yang berbunyi; 

Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: 

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) 

2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) 

3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus)  

Berdasarkan fakta terebut dengan banyaknya dana Desa yang di 

gelontorkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa seharusnya kepala 

Desa dan aparatur Desa yang mengelola bisa memanfaatkan dana Desa yang besar 

untuk kemajuan ekonomi masyarakat dengan pengembangan disektor yang 

potensial dan infrastruktur pendorong kemajuan perekonomian. Dan sebaliknya 

jangan sampe ketidaksiapan dari aparatur Desa untuk mengelola dana Desa.  

Masyarakat Desa Sucen merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi 

yang cukup aktif dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh 

Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Contohnya saat pembuatan 

                                                           
7
 www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 juta Lapangan Kerja, 

via Detik Finance diakses pada tanggal 04 Oktober 2016 

http://www.detik.com/
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MUSRENBANG dan penyusunan RPJMDes di wakili oleh ketua RT/RW yang 

selanjutnya akan di sampaikan kepada masyarakat, Selanjunya melihat dari 

geografis Desa Sucen sangatlah berpotensi maju perekonomian khususnya di 

bidang pertanian yang harusnya di dukung oleh program-program dari pemerintah 

yang tentunya juga memanfaatkan dana Desa yang besa dan juga di gunakan 

untuk membangun infrastrukut yang mendorog majunya perekonomian.  

Karena Desa Sucen merupakan salah satu Desa dengan produk unggulan 

yaitu kopi robusta, yang masa panennya dimulai dari bulan juli sampai dengan 

bulan september. Hasil panen dari para petani ini hasilnya cukup besar dengan 

rata-rata pertahun mencapai 500 ton hasil kering, dan dengan adanya Alokasi 

Dana Desa ini pemerintah Desa Sucen turut membantu para petani dengan 

mengembangkan atau memberi dana terhadap Kelompok Tani yang ada di Desa 

untuk mengembangkan hasil kopi yang sebelumnya langsung dijual yang tentunya 

dengan harga rendah, setelah Kelompok Tani di beri bantuan maka masyarakat di 

beri cara pengolahan kopi dengan diolah menjadi produk kopi saset yang tentunya 

hasilnya lebih dari pada langsung di jual, dan masyarakat juga mendapat 

perkerjaan dengan adanya pengembanggan dari olahan produk kopi tersebut,dan 

mengetahui bagaimana aparatur Desa dalam mengalokasikan Dana Desa sudah 

sesuai dengan yang di butuhkan oleh masyarakat.  Oleh karena itu berdasarkan 

uraian permasalahan diatas maka saya melakukan penelitian mengenai “Dampak 

Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi di Desa Sucen Kec. 

Gemawang Kab. Temanggung Jawa Tengah 2015-2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat di tarik perumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak alokasi dana Desa terhadap pembanggunan 

perekonomian di Desa Sucen Kec. Gemawang Kab. Temanggung tahun 

anggaran 2015-2016 ? 

2. Bagaimana penyaluran dan pengalokasian Dana Desa di Desa Sucen Kec. 

Gemawang Kab.Temanggung tahun anggaran 2016 ? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui  dampak alokasi dana Desa terhadap perekonomian di Desa Sucen 

kec. Gemawang kab. Temanggung 

2. Mengetahui Penyaluran alokasi dana Desa yang di kelola oleh pemerintahan di 

Desa Sucen Kec. Gemawang Kab. Temanggung. 
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D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  wadah untuk mengaplikasi 

berbagai teori yang dipelajari di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan pembanding 

bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan 

memanfaatkan alokasi dana Desa terhadap kemajuan di Desa dan penulis berharap 

hasil karya penulis dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan 

pelajaran dalam bidang akademik. 

2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan 

pemerintah Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk 

mengelola dan mengambi keputusan dalam pelaksanaan alokasi dana Desa, 

sehingga diharapkan pemerintah dapat mengunakan secara maksimal dana Desa 

untuk perkembangan ekonomi Desa supaya Desa menjadi lebih maju. 
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E. Kerangka Dasar Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

 Pembangunan adalah milik seluruh anggota masyarakat dan buxannya 

milik pemerintah. Pembangunan yang direncanakan dengan pendanaan dari pusat 

bersifat relatif sementara, manakala kemampuan masyarakat dan daerah belum 

mampu merencanakan dan membiayai sendiri pembangunannya. Oleh karena itu, 

jika suatu saat masyarakat dan daerah telah mampu merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan sendiri melalui pendapatan asli daerahnya, maka 

pemerintah perlu mengurangi campurtangannya pada sektor-sektor yang penting 

dan menentukan hidup rakyat banyak. Oleh karena itu pembangunan perlu 

mempersiapkan masyarakat untuk menggantikan peranan ini dengan sebesar-

besarnya mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat.  

Kerjasama perlu dijalin antar pelaku ekonomi pengusaha kuat dengan 

masyarakat yang masih tertinggal. Kerjasama di antara para pelaku ekonomi ini 

merupakan cermin dari cita-cita terlaksananya pembangunan yang mandiri dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan terciptanya kemandirian masyarakat 

desa dalam pembangunan berarti pembangunan perdesaan akan dapat berlangsung 

seca-ra berkelanjutan. Pembangunan  perdesaan yang berkelanjutan adalah 

pembangunan yang memenuhi kriteria: (1) Mengikutsertakan semua anggota 

masyarakat (rakyat) dalam setiap tahap  pembangunan. Kriteria ini mengharapkan 

setiap anggota masyarakat harus dan kesempatan berusaha sesuai (2) setiap 

anggota masyarakat dengan pengorbanannya, yang berarti yang menghasilkan 

adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan 
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kemampuannya dalam menghasilkan, (3) adanya tenggang rasa di antara anggota 

masyarakat yang berarti bahwa mendapatkan kesempatan bekerja bidang dan 

kemampuan masing-masing, harus mendapatkan imbalan sesuai selalu menjaga 

keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang 

miskin vang dicerminkan dalam rasa kebersamaan yang saling menguntungkan. 

Dengan demikian adanya kontrol pembangunan merupakan kondisi tercapainya 

pembangunan yang berlanjut tersebut.  

Sebagai suatu gerakan nasional, program IDT merupakan peluang yang 

amat tepat bagi berbagai pihak untuk memberikan dukungan dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan program IDT mewujudkan 

kesejahteraan seluruh anggota masyarakat ditentukan oleh adanya kepedulian 

aktif seluruh masyarakat, motivasi penduduk miskin itu sendiri untuk mengubah 

nasibnya, dukungan aparat perencana dan pelaksanaan yang penuh dedikasi dalam 

penanggulangan kemiskinan, dan peran serta aktif berbagai pihak baik perguruan 

tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, maupun unsur masyarakat lain yang 

mendorong dan menunjang keberhasilan program.  

Dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan program IDT bertalian erat 

dengan upaya untuk memadukan gerak langkah semua instansi dan lembaga 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta mengembangkan kelembagaan 

yang akomodatif untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan. Keseluruhan gerak langkah itu diarahkan untuk mengembangkan, 

meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui 

peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa-desa tertinggal dan 

penyediaan dana bantuan khusus. Sebagai suatu strategi pembangunan pada satu 
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sisi dalam program IDT ini terkandung moral pembangunan bahwa pembangunan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, adanya pemihakan kepada penduduk 

miskin di desa tertinggal, serta terselenggaranya koordinasi program 

pembangunan prasarana dan sarana yang diarahkan untuk membuka 

keterisolasian, dan meningkatkan peran serta dan produktivitas rakyat dalam 

kegiatan sosial ekonomi. Pada sisi lain, Program IDT adalah upaya pembangunan 

moral melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa 

kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat. Aparatur pemerintah di 

desa, terutama LMD dituntut untuk semakin peka, peduli dan tanggap terhadap 

permasalahan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan dan 

pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. 

Kepekaan yang semakin tajam, kepedulian yang semakin meningkat dan 

kesadaran bersama dari berbagai pihak yang memandang keterbelakangan, 

ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial dan kemiskinan sebagai masalah 

pembangunan akan menumbuhkan semangat dan tekad yang bulat untuk 

mengarahkan seluruh dana dan daya pada peningkatan pemerataan dan 

penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi sebuah gerakan nasional yang 

mempunyai kekuatan besar
8
. 

 Indikator Pembangunan 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

2. Pembangunan 

                                                           
8
 Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI-Press, Jakarta, 1992. 
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3. Indek Pembangunan Manusia 

2.    Pembangunan Desa  

Kekurangan dalam pertanian biasanya secara luas dianggap sebagai 

pembawa kemunduran pada pertumbuhan ekonomi, tetapi sementara pertanian 

tradisional mungkin akan menjadi satuan sektor dengan hasil dengan hasil yang 

semakin berkurang dan biaya semakin naik, kesimpulan bahwa produksi pertanian 

yang meningkatkan pasti akhirnya akan menyedot terus produksi sektor lain,  

mengesampingkan kekuatan dan pengaruh modernisasi yang cepat di bidang 

pertanian melalui perubahan teknologi. 

Kekurangan modal biasanya dianggap sebagai penghalang pokok 

pertumbuhan, pandangan ini mengemukakan bahwa kenaikan konsumsi 

bertentangan dengan pembangunan dan tidak sanggup menyediakan efek positif 

yang bersifat ganda. Permintaan sektor pertanian untuk barang-barang konsumsi 

tidaklah biasa dianggap sebagai tenaga yang positif karena dipandang 

mengalihkan sumber-sumber berproduksi barang-barang modal kepada produksi 

barang-barang konsumsi, ini adalah pandangan nyata dalam mana kenaikan hasil 

terjadi melalui harga pertanian yang relatif lebih tinggi dan hanya memindahkan 

daya beli dari satu sektor ke sektor lain dengan penurunan daya produksi yang 

dibawa serta
9
. 

 

 

                                                           
9
 Kasryno Faisal,”Dinamika Pembangunan Pedesaan”. Penerbit PT gramedia. 

1985. 
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3. Kebijakan Publik 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai analisa kebijakan publik, 

alangkah baiknya kita harus paham terlebih dahulu arti kata dari kebijakan. Dalam 

kamus besar kamus bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian 

konsep dan asal yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindal (tentang pemerintah, organisai, 

dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen 

dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan arti kata publik dalam kamus besar 

bahasa Indonesia adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang 

(menonton, mengunjungi, dan sebagainya): 

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

orang-orang banyak pada tatanan strategis atau yang bersifat garis besar yang 

dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik 

terebut, maka kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka 

yang menerima mandat dari publik untuk orang banyak, pada umumnya melalui 

suatu proses pemilihan untuk bertindak  atas nama rakyat banyak. Kebijakan 

publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang di jalankan oleh birokasi 

Pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu 

pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-

orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam 

menyediakan pelayanan publik dengan baik untuk menarik pajak dan restribusi. 

Pada sisi yang lain menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban 

dalam menyediaan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan 
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restribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam 

masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat 

konstitusi
10

.  

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang 

dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila Pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan Negara 

tersebut harus meliputi semua tindakan Pemerintah, bukan semata-mata 

pernyataan keinginan Pemerintah atau penjabat. Di samping itu suatu yang tidak 

dilaksanakan oleh Pemerintah juga termasuk kebijakan Negara. Hal ini 

disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh Pemerintah akan mempunyai 

pengaruh yang sama besarnya dengan “susuatu yang dilakukan” oleh 

Pemerintah
11

. 

Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah bebijakan-kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat Pemerintah. Anderson mengatakan 

bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu : 

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian 

utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba. 

2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan penjabat pemerintah mengenai 

keputusan-keputusan diskresinya secara terpisan. 

                                                           
10

 Hanif Nurchois, teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Penerbit 

Grasindo : Jakarta. 2005. 

11
 Ibid 
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3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang 

mereka maksud untuk  berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. 

4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif. 

5. Kebijakan dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan 

kewenangan
12

. 

Pada intinya adalah kebijakan publik memiliki tujuan angar dapat dicapai 

kesejahtraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. 

4. Desa 

Arti kata Desa memiliki berbagai macam pengertian, Desa dapat diartikan 

sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yan saling mengenal, 

hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relativ sama, dan mempunyai 

tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar 

mata pencahariaan adalah bertani atau nelayan. Pada Desa daratan sebagian besar 

penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, 

sedangkan pada Desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan 

sebagai nelayan. Pengertian lainnya, Desa adalah satuan Pemerintahan yang diberi 

hak otonomi adat seingga merupakan badan hukum, Desa juga merupakan 

wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa 

juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat 

                                                           
12

 Ibid 
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hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usulnya
13

. 

Dalam buku politik pemerintahan Desa di Indonesia yang di tulis oleh 

Mashuri Maschab (Dosen UGM), istilah desa di indonesia sedikitnya dapat 

diartikan dan ditafsirkan menjadi tigal hal
14

. 

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk 

kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam 

suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenl dengan baik dan corak 

kehidupan mereka relativ homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-

kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, Desa diasosiasikan dengan 

suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor 

pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya 

jujur dan bersahaja, pendidikannya relativ rendah dan lain sebagainya. 

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan 

masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa 

yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang 

desediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ni, Desa merupakan 

satu lingkungan ekonomi, dimana penduduk berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar 

berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi 

                                                           
13

 Hanif Nurcholis,”Pertumbuhan & Penyelenggran Pemerintahan Desa”, Penerbit 

Erlangga,2011. 

14
 Mahuri Maschab,”Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”,PolGov 

UGM,2013. 
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kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (survival). Aktivitas-aktivitas seperti 

bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun 

pakaian dan anyaman-anyaman lainya merupakan bagia dari usaha mereka 

membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian 

diklaim menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil 

hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang di anggap hak milik mereka, 

tanpa ijin atau persetujuan warga Desa. Hubungan eknomi atau perdagangan 

dengan pihak lain dalam system perekonomian subsistence ini acap kali dilakukan 

secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan. 

Ketiga, pengertian secara politik, dimana Desa sebagai suatu organisasi -

Pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai 

wewenang tertentu karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara. Dalam 

pengertian yang ketiga ini, Desa sering dirumuskan sebagai”suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggrakan pemerintahan sendiri”. 

Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan 

dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan merumuskan sesuatu sesuai 

kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk 

membuat kewenangan tersebuta abash atau legitimte, Pemerintah pusat mengatur 

dalam Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan Negara RI yang pertama 

kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan Desa secara lengkap adalah 

undang-undang nomor 05 tahun 1979. Dalam Undang-Undang tersebut 

menyatakan bahwa: 

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, 
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yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikata Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

5.  Alokasi Dana Desa 

Alokasi dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan anggaran 

Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahan. Alokasi dana Desa bersal dari 

APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterim oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 

10%. Selaindari APBD, saat ini dengan merujuk kepada Undang-Undang nomor 

06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber alokasi dana Desa berasal dari 

APBN yaitu dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dana yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

Dalam pasal 2 PP nomor 06 tahun 2014 menyebutkan bahwa dana Desa 

dekelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, 

kemudian lanjut pada pasal 5 ayat2 bahwa pengalokasian dana Desa dihitung 

berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

Tujuan alokasi dana Desa adalah: 



22 
 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa 

dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan social; 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat; 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha 

milik  

Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: 

1. Keberhasilan Program 

2. Keberhasilan Sasaran 

3. Kepuasan terhadap program  

4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh 
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F. Definisi Konseptual 

1.  Pembangunan Ekonomi  

Pembangunan adalah milik seluruh anggota masyarakat dan buxannya milik 

pemerintah. Pembangunan yang direncanakan dengan pendanaan dari pusat 

bersifat relatif sementara, manakala kemampuan masyarakat dan daerah belum 

mampu merencanakan dan membiayai sendiri pembangunannya. Oleh karena itu, 

jika suatu saat masyarakat dan daerah telah mampu merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan sendiri melalui pendapatan asli daerahnya, maka 

pemerintah perlu mengurangi campurtangannya pada sektor-sektor yang penting 

dan menentukan hidup rakyat banyak. Oleh karena itu pembangunan perlu 

mempersiapkan masyarakat untuk menggantikan peranan ini dengan sebesar-

besarnya mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat.  

 Indikator Pembangunan 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

2. Pembangunan 

3. Indek Pembangunan Manusia 

 

2. Strategi Pembangunan Pedesaan 

 Strategi untuk pembangunan Desa tentunya memiliki beberapa cara dalam 

membangun Desa, seperti yang dibawah ini: 
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a. Berhubungan dengan pola pengembangan pertanian atas dasar yang luas 

dan yang intensif dari tenaga kerja. 

b. Penyempurnaan sejumlah pelayanan sosial yang sangat terbatas.  

c. Program organisasi yang dibuat untuk memperkuat prasarana 

kelembagaan dan keterampilan mengelola yang dibutuhkan bagi Desa 

 

3. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh Pemerintah dan 

memiliki tujuan agar dapat dicapainya kesejahtraan masyarakat melalui peraturan 

yang dibuat oleh Pemerintah tersebut. Keputusan dan peraturan tersebut 

merupakan tindakan uang diambil oleh Pemerintah untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi di masyarakat dan untuk kesejahtraan masyarakat itu sendiri. 

Kebijakan publik ada yang berdampak positif maupun negatif, dan juga dalam 

suatu Negara tindakan “bicara” maupun “diam” dari Pemeritahannya ketika 

menghadapi kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu 

kebijakan. 

4. Desa  

Secara sederhana Desa dapat diartikan menjadi tiga garis besar, yaitu Desa 

dilihat dari segi sosiologi, ekonomi, dan politik. Secara sosiologi Desa berarti 

suatu wilayah yang di tempati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki adat 

dan corak kehidupan yang sederhana dan relativ memiliki cara hidup yang 

sederhana. Secara ekonomi, masyarakat di Desa pada umumnya memiliki 
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kehidupan yang relativ sederhana dan bermata pencahariaan mengandalkan dari 

kebaikan alam, pada umumnya mereka hidup dari sector pertanian dan nelayan. 

Pengertian dari segi politik, Desa merupakan suatu Pemerintahan terkecil yang 

memiliki hukum dan adat mereka sendiri, sehingga Desa melalui aparaturnya 

dapat menentukan peraturan dan kebijakan untuk masyarakat dengan tetap 

memperhatikan dan berpedoman pada aturan Pemerintah pusat dan daerah. 

 

G. Definisi Operasional 

1.  Pembangunan Desa 

a. Berhubungan dengan pola pengembangan pertanian atas dasar yang luas dan 

yang intensif dari tenaga kerja, perluasan penyerapan tenaga kerja yang produktif 

baik didalam maupun di luar pertanian, merupakan dasar pokok. Pembangunan 

yang lebih tepat guna dan lebih penuh dari sumber-sumber tenaga kerja manusia 

yang berlimpah secara relatif, dapat mempermudahkan perluasan penghasilan, 

sedangkan pada waktu yang sama meningkatkan pendapatan yang memungkinkan 

kaum miskin menaikkan tingkat konsumsi mereka.  

b. Melibatkan penyempurnaan sejumlah pelayanan sosial yang sangat terbatas, hal 

yang menyangkut pendidikan yang sekarang di akui secara umum. Karena 

pentingnya pendidikan itu, yang pada masa lalu selalui diabaikan, kita 

menekankan secara khusus kebutuhan untuk campur tangan yang diarahkan  pada 

masalah yang saling berhubungan dari masalah gizi penyakit yang kronis di antara 

bayi dan anak-anak sebagai tambahan akan hidup manusiawi dan ekonomis yang 

tinggi digabungkan dengan pengembangan anak-anak yang merugikan dan angka 
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kematian yang tinggi di antara golongan-golongan lemah itu, resiko dimana anak-

anak tidak akan selamat sampai dewasa juga merupakan penghalang besar telah 

diberikan sejak beberapa tahun lalu untuk menurunkan tingkat kesuburan di 

negara berkembang.  

c. Menyangkut program organisasi yang di rancang untuk memperkuat prasarana 

kelembagaan dan keterampilan mengelola yang dibutuhkan bagi Desa. Program 

ini merupakan sebagian akibat dari kecondongan ahli ekonomi untuk memusatkan 

perhatian pada apa yang harus dikerjakan, karena pengorganisasian tidak mudah 

dipenuhi dan harus di perhatikan yang serius terus menerus, keberhasilan dalam 

penerapan cabang pertama dan kedua dari strategi yang berhasil guna untuk 

pembangunan pedesaan tidak mungkin tercapai kecuali kebutuhan 

pengorganisasian telah di penuhi.  

2. Alokasi Dana Desa 

Proses pelaksanaan kebijakan alokasi dana Desa yang bersumber dari 

APBN dilakukan sedikinya melalui tiga tahapan, yaitu: 

1. Penyaluran 

a. Penyaluran dana Desa dilakukan melalui pemindah bukan dari rekening kas 

umum daerah ke rekening kas umum Desa. Pemindah bukan dari rekening kas 

umum daerah ke kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah dana Desa diterima di rekening umum daerah. 

b. Penyaluran dana Desa dilakukan secara bertahap 

• Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus) 
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• Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) 

• Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus) 

c. Rincian dana desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes 

2. Pelaksanaan dan pengawasan  

a. Dana Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang: 

• Penyelenggarakan pemerintahan 

• Pembangunan 

• Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

b. Pembinaan pelaksanaan dana Desa dilakukan oleh camat dan perangkat daerah 

yang lain sesuai bidang tugasnya. 

c. Pengawasan pelaksanaan dana Desa secara fungsional dilakukan oleh 

inspektorat daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya. 

3. Pelaporan  

a. Pengeluaran kas Dasa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan 

menjadi peraturan Desa. 

b. Lurah Desa dengan dikoordinasi oleh Camat setempat menyampaikan laporan 

realisasi penggunaan dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati, dengan 

ketentuan: 

• Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli dalam anggaran berjalan 
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• Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

c. Bupati dapat menunda penyaluran dana Desa dalam hal Lurah Desa tidak 

menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester 

sebelumnya. 

3. Faktor-faktot yang yang mempengaruhi  pelayanan 

a. Faktor kesadaran 

Kesadaran menunjukan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 

merupakan titik temu atau equiliburm dari berbagai pertimbangan sehingga 

diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam 

jiwa yang bersangkutan. Dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, di 

harapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh keiklhasan, 

kesungguhan dan disiplin. 

b. Faktor aturan 

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 

seseorang. Dalam organisasi kerja atura dibuat oleh manajemen sebagai pihak 

yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut.  

c. Faktor organisasi 

Orgaisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya. Sasaran 
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pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang memiliki watak dan 

kehendak yang multikompleks. 

d. Faktor sarana pelayanan 

Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lainya yang berfungsi sebagai alat utama/pebantu 

dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan 

orang-orang yang sedang membangun dalam organisasi kerja tersebut. 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi 

kualitatif dalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai 

suatu keadaan, situasi dan fenomena yang terjadi. Dengan kata deskripsi kualitatif 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informsi mengenai keadaan saat ini 

dengan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

analisis kualiatif dengan melakukan penelitian terhadap kebijkan alokasi dana 

Desa setelah terbitnya Undang-Undang 06 tahun 2014 tentang desa. Khususnya 

pada proses penerapan dana Desa dari mulai pencarian dana tersebut sampai 

dengan laporan pertanggungjawaban pada tahu anggaan 2015. Jadi penelitian 

melakukan analisis data melalui dokumen yang berkaitan dengan dana Desa tahun 

anggran 2016 dan keterangan dari aparatur Desa Sucen Kecamatan Gemawang 
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Kabupaten Temanggung setelah menerima dana Desa dan mempergunakan dana 

Desa untuk pembangunan ekonomi dan lainnya. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sucen Kecamatan Gemawang 

Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Desa Sucen terdiri dari tiga 

Dusen yaitu Dusun Sucen. Dusun Mandang, dan Dusun Ngasinan. Masyarakat 

desa Sucen merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup aktif 

dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapakan oleh Pemerintah. Baik 

pusat maupun daerah. Selanjutnya melihat dari kondisi geografis Desa Sucen 

yang terletak diujung utara Kabupaten Temanggung dan dengan perkebunan yang 

sangat subur seharusnya dengan diberikan dana Desa perekonomian dan 

infrastruktur penunjang perekonomian bisa lebih baik dan maju.  

3. Unit Analisis Data 

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 

dalam penelitian ini, maka unit analisis adalah penerapan kebijakan alokasi dana 

Desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Sucen serta aparatur Desa yang 

berwenang mengelola dana Desa di Desa Sucen Kecamatan Gemawang 

Kabupaten Temanggung provinsi Jawa Tengah. 
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4. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder : 

a.Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian, dimana data 

tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini 

melalui hasil wawancara dan observasi di Desa Sucen Kecamatan Gemawang 

Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Penulis juga mewawancari 

sejumlah penjabat Desa untuk mendapatkan informasi yang banyak dan tepat, 

daftar penjabat yang di wawancarai sebagai berikut: 

 Kepala Desa Sucen 

 BPD Desa Sucen 

 Kasi Keuangan 

 Kasi Pembangunan 

 Kasi Kesra 

b. Data sekunder  

Data yang duperoleh secara tidak langsung yaitu mengunakan studi 

pustaka, menggumpul buku, arsip dan dokumentasi lainnya dari Desa Sucen 

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk dijadikan sumber data 

dalam penelitian ini.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lanngsung atau melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penelitia ini. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara 

kepada pejabat di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku, dokumentasi, arsip dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Sucen Kecamatan Gemawang 

Kabupaten Temanggug, sehingga dapat dijadikan sumber data yang diperlukan 

pada penelitia ini.  

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, 

yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan 

menganalisa data untuk dapat memberikan informasi dan dapat memberikan 

pemahaman terkait dengan pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. 

Kemudian data yang diperoleh tersebut digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan, analisis kualitatif akan 

diperoleh data kualiitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. Selanjutnya mengenai data objek yang diteliti dengan 
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menginterpretasikan atas dasar teori yang ada. Adapun tahap-tahap teknis analisis 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Reduksi data  

Reduksi adalah proses menyelesaikan, menganalisis, memfokuskan, 

menyederhanakan dan memilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data 

dari lapangan akan diragukan menjadikan laporan-laporan yang informasi-

informasi yang relevan atau informasi terkait pokok permasalahan sehingga dapat 

mendukung dalam melakukan penelitian. 

b. Peyajian data 

Penyajian data dapat di artikan sebagai pengorganisasian data berisikan 

inforamasi dari lapangan yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Selanjutnya 

hasil data penelitian akan diolah menjadi laporan secara sistematis dan terperinci 

agar dapat menjadi uraian-uraian yang menggambarkan dan mendiskripsikan 

sesuai dengan kejadian dan fenomena yang telah terjadi sehingga data lebih 

mudah dipahami.  

 

 

c. Pengambilan atau penarikan kesimpulan  

Pengambilan atau penarikan kesimpulan merupakan proses menganalisis 

dan mengabungkan inforamasi-informasi yang telah terorganisasi secara terperinci 

untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok 
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permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah 

proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehinga dapat menjawab pokok 

permasalahan penelitian dan dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan 

dapat mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.  


