
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG  

Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan 

masyarakat desa, terutama dengan lahinya Undang-Undang Tentang Desa. 

Sebelumnya Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di 

Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Desa  

yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan 

desa berada di bawah Kecamatan kemudian di perkuat dengan adanya 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun Undang-

Undang tersebut tidaklah berlansung lama, kemudian digantikan oleh 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang- 

undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah : Daerah diberikan 

otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan 

pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan 

daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat 

kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah 

masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya.   



Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda 

tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang 

Yudhoyono ini mebuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, 

dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya 

sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi 

aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat 

didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah 

meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, 

mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan 

ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi : 

a) Kewenangan berskala asal usul 

b) Kewenangan lokal berskala desa 

c) Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota 

d) Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 

2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk 2 

peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 

2014, yang berisikan peratuaran pelaksanaan Undang-Undang, kemudian 



Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Dengan adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan 

yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan 

maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita 

Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan.  

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak 

swasta,  terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun 

spiritual (Afandi & Warjino, 2015). Pembangunan tersebut perlu adanya 

kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadinya 

penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa  berjalan 

sesuai  dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya 

membuat desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk 

mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri. Karena mempunyai 

hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam 

mensejahterakan desa, membuat desa menajadi tolak ukur utama dalam 

menggapai kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan, 



maka dari itu pembanguanan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam 

pembangunan nasional (Betaria Magdalena, dkk). 

Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan 

kendala-kendala  yang terjadi di kalangan masyarakat. Aturan  tersebut di 

tetapkan oleh pihak (Stakeholders), terutama pada pejabat daerah yang 

memang  bertanggung jawab dalam memenuhi  kebutuhan dan kepentingan  

masyarakat. Dalam memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

kelebihan atau kekurangan peraturan yang telah ditetapkan akan dapat 

dirasakan setelah peraturan tersebut diterapkan, keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan publik dapat dirasakan dari kejadian yang ada, kemudian bisa 

digunakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu aturan pemerintah 

daerah (Roman,2016).  

Menurut data yang terdapat di Kabupaten Bantul 75 desa akan 

mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN).  APBN Kabupaten Bantul akan mendapatkan 

tambahan dana desa senilai Rp5.000.000.000,- yang bersumber dari anggaran 

dana desa yang masih tersisah pada tahun sebelumnya. Sedangkan total dana 

desa dari 75 desa tersebut adalah senilai Rp21.000.000.000,-. tidak terkecuali  

desa Tirtonirmolo yang akan menerima dana desa tersebut. 



Tahun 2016 pemerintah mencairkan dana desa yang bersumber dari 

APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan Kementeri Keuangan (PMK) 

247/2015, yaitu melalu 3 tahap: 40% dilakukan pada minggu kedua, pada 

bulan april, 40% di bulan Agustus dan sisanya dibulan Oktober. Dalam hal ini 

juga dijelaskan bahwa penyaluran dana desa akan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa di 

kabupaten/kota/desa pada penggunaan sebelumnya, jika penyaluran kinerja 

penggunaaan dana desa tidak berjalan dengan baik (maksimal) maka 

penyaluran tahap berikutnya akan di tunda. Pemberlakuan aturan dari PMK 

ini sudah berlaku pada bulan April Tahun 2016.  

Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa 

Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. masyarakat Desa 

Tirtonirmolo merupakan sebagian besar adalah adalah bekerja sebagai petani. 

Hal ini di dukung dengan kondisi tanah yang subur, sehingga mendukung 

pertumbuhan berbagai macam tanaman, salah satu hasil pertanian desa 

Tirtonirmolo yaitu tanaman padi dan tebu. Namun dalam sistem sumber daya 

manusia di Desa Tirtonirmolo sangat kurang terkhusus dikalangan pemudanya 

dikarenakan berbagai faktor. Padahal dengan adanya keberadaan pabrik gula 

Madukimo sangat mendukung sistem pertanian tebu di Desa Tirtonirmolo. 

Madukimo adalah pabrik satu-satunya yang ada di Jawa Tengah, yaitu pabrik 

Madukismo yang telah berdiri sejak awal abad ke-19. Kabupaten Bantul 



merupakan sentral terbesar penghasil tebu di Jawa Tengah, yang berlokasi 

tepat di  Desa Tirtonirmolo, pabrik ini sudah berdiri sejak masa penjajahan 

Belanda pada Tahun 1982. kemudian limbah pablik pabrik tebu Madukismo 

juga mendukung menyuburkan tanaman padi disekitar baprik tersebut 

sehingga hal ini juga mendukung dalam penyuburan tanah, Selain itu desa 

Tirtonirmolo juga banyak mempunyai keunggulan lain, seperti yang 

dipaparkan pada (Tribunjogja: 2013). 

Desa Tirtonirmolo merupakan desa yang mempunyai Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) “Kegiatan Simpan Pinjam” yang sudah mempunyai 

omset cukup besar dalam setiap bulanya, namun  hal ini sudah berlangsung 

sebelum adanya undang-undang desa ditetapkan.  

Dari paparan diatas  meskipun demikian Desa Tirtonirmolo masih 

mempunyai  beberapa problem khususnya masalah kesejahteraan hal ini di 

buktikan dengan terdapatnya anak-anak dan nenek-nenek usia lanjut yang 

terlantar, minimnya tingkat pendidikan dan masih ditemukanya anak-anak 

yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi dan 

lainya dan pernikahan dini (Rekap data Desa Tirtonirmolo : 2017). Alasan 

penting penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui Dampak Dana Desa 

Berdasarkan  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terhadap 

kesejahteraan semua pihak, baik aparatur desa maupun masyarakat Desa 



Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul itu sendiri, baik dalam 

sektor pertanian, ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lainnya.   

B. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: bagaimana dampak Dana desa, terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan kasihan, Kabupaten Bantul tahun 

2017 ? 

C. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

dampak Dana Desa, baik positif maupun negatif terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatankasihan, Kabupaten Bantul Tahun 

2017. 

 

D.  Manfaan Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 

Bantul. 

b. Memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya partisipasi 

masyarakat akan pengawasan aparatur desa terhadap anggaran 



desa, untuk memajukan atau meningkatkan kualitas desa. sesuai 

dengan UU No. 6 Tahun 2014. 

E. Tinjauan Pustaka  

F. No.  Penulis Ringkasan 

1. Hanna Febri 

Arieska (2016) 

Yang berjudul “Faktor 

Pendukung dan Kendala 

Implementasi Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa” (Studi Kasus di 

Desa Hajimena, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan). Dalam penelitiannya 

menjelaskan apakah anggaran 

dana berdasarkan UU No. 6 

Tahun 2016 tentang  desa  

mampu  membuat masyarakat  

lebih maju dan mandiri begitu 

juga kesiapan pelaku 

pemberdayaan masyarakat di 

Desa Hajimena dalam 

penelitianya juga membahas 

faktor pendukung dan kendala 

implementasi Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Hajimena 

tersebut. Dalam penelitian ini 

menjelaskan kesiapan pelaku 

pemberdayaan masyarakat 

sangat kurang. Masyarakatnya 

masih enggan untuk 

berpartisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

Begitu juga untuk para ketua 

Rukun Tetangga (RT) mereka 

juga enggan untuk 

berpartisipasi dalam hal 

pemberdayaan masyarakat 

karena mereka merasa 

pemberdayaan itu adalah 



tanggung jawab kepala desa dan 

Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM). Hal ini 

menjadi salah satu faktor 

kendala dalam implementasi 

pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Desa Hajimena. 

 

2. Skripsi oleh Fajar 

Baskara (2017) 

Yang berjudul “Implementasi 

Dana Desa di Kabupaten Bantul 

studi kasus Desa Bangunharjo 

Kecamatan Sewon dan Desa 

Sumberagung Kecamatan Jetis 

Tahun 2015-2016”. Dalam 

penelitian menjelaskan 

permasalahan pelaksanaan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang dana desa pada 

awal Tahun 2015. Desa harus 

dihadapkan dengan aturan yang 

baku dari pemerintah dan 

regulasi setiap tahunya pun 

berubah, hal ini memaksakan 

desa untuk mampu 

menyesuaikan aturan yang ada, 

agar bisa mengalokasikan dana 

desa dengan baik. Dalam 

penelitian ini juga dijelaskan 

belum adanya keterbukaan 

mengenai anggaran dana desa  

kepada masyarakat, faktor ini 

menjadi salah satu masalah 

implementasi dana desa, juga 

kurang maksimalnya 

keterlibatan lembaga desa. 

dalam penjelasan pada 

sebelumnya dapat disimpulkan  

pengimplementasian UU No. 6 

Tahun 2014 di desa tersebut 

belum berjalan dengan baik. 

 

3.  Rahmawati Yang berjudul “Analisis 



(2015) Kesiapan Desa dalam 

Implementasi Penerapan UU 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa” Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana  

kesiapan desa dalam 

melaksanakan  UU Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, 

terkhusus dengan APBDES jika 

dinilai dari perencanaan 

APBDES, dalam laporan dan 

pertanggung jawaban desa 

APBDesa, pratek  dalam 

penelitian ini terdapat 8 

wilayah, Desa di Kabupaten 

Sleman, yaitu Desa Girikerto, 

Wonokerto, Donokerto, 

Bangunkerto, Jogotirto, 

Kalitirto, Tegaltirto, dan 

Sendangtirto. Dalam 

penelitianya menyatakan desa 

belum merasa siap dalam 

pengimplementasian, karena 

masih ada masala dalam 

pelaksanaan UU Desa. 

Sedangkat kendala lainya 

terdapat dalam penghambatan 

tidak cukupnya waktu dalam 

persiapan administrasi dan 

pemahaman isi Undang-Undang 

yang menjadi dasar aturan, 

begitu juga dengan sumber daya 

manusia (SDM) yang tidak 

memadai. 

 

4. Mudji 

Raharjo(2017) 

yang berjudul Korelasi Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Terhadap Masyarakat 

Desa. Dalam penelitianya Mudji 

Raharjo mebahas apa saja kelebihan 

dan kekurangan dalam pelaksanaan, 

begitu juga hubungan Undang-Undang 



No. 6 Tahun 2014 terhadap 

kesejahteraaan masyarakat desa di 

Indonesia, dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa ada beberapa 

kekurangan dari UU No. 6 Tahun 2014.  

Tidak hanya dalam segi isi, namun juga 

dalam penerapan, dalam segi isi 

terdapat kekurangan terutama dalam 

pengertian desa adat. Sedangkan dalam 

penerapanya Mudji Raharjo 

menghawatirkan akan adanya 

penyelewengan dana anggaran desa 

yang dilakukan oleh pejabat desa yang 

tidak bertanggung jawab. Dana desa 

yang diberikan oleh Pemerintah 

terhadap desa cukup besar. Dalam hal 

ini tentu saja diperlukanya pengawasan 

yang berkala terhadap setiap desa agar 

pembangunan desa bisa tepat sasaran. 

Selain itu keadaan desa yang ada di 

Indonesia berbeda-beda, ada desa yang 

sudah maju dan mampu 

mensejahterakan desa mereka sendiri 

sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 

tentang desa, ada pula desa yang masih 

sangat tertinggal. Jika nanti ada 

kucuran anggaran dana desa 

dikhawatirkan akan mubazir atau 

adanya peluang  penyelewengan dana 

desa yang dilakukan oleh pejabat desa 

yang tidak bertanggung jawab, akan 

tetapi merasa kekurangan bagi desa 

yang tertinggal. 

5. Ardwika Laksita 

Dewi (2016) 

Yang berjudul Tata Kelola Dana 

Alokasi Desa, Studi Participatory 

Governance Dalam Pengelolaan Dana 

Alokasi Desa di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2014. Dalam penelitianya 

Ardwika Laksita Dewi memaparkan 

apa saja bentuk partisipasi masyarakat 

dalam dana desa yang berada di Desa 



Sidorejo, dan peran pemerintah desa 

dalam menjalani tugas dan tanggung 

jawabnya yang sudah atau pun kegiatan 

yang masih berjalan kemudian 

berpedoman dengan PERDA maupun 

PERBUB yang berlaku, dan bagaimana 

pertanggung jawaban pemerintah desa 

terhadap anggaran dana desa. adapun 

hasil dari penelitinya bentuk dari 

partisipasi masyarakat dalam 

penggunaan dana desa yaitu dalam hal 

pembuatan kebijakan maupun dalam 

swadaya masyarakat sangat bagus dan 

masyarakat sudah cukup baik dalam 

berpartisipasi aktif, dan masayarakat 

sudah mempunyai kesadaran sendiri 

untuk membantu, dan sudah tidak 

adanya perbedaan antara sama lain baik 

dalam kalangan elit maupun 

sebaliknya, semua masyarakat sudah 

mempunyai hak yang sama dalam 

berpendapat dan menyuarakan 

aspirasinya.  

 

 

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian 

penelitian yang terdahulu, dimana penulis akan memfokuskan penelitian 

mengenai bagaimana dampak Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. terutama dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada 

tahun 2016.  Kesejahteraan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

pengaruh dana desa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. 

G. Kerangka Teori  



1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Menurut Chambers (1995) pemberdayaan  masyarakat adalah 

perencanaa ekonomi yang mencangkup beberapa nilai sosial, yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu perencanaan yang menggambarkan gagasan baru yaitu  

infrastruktur yang bersifat “people centred, participatory, emp owering, and 

sustainable”. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan 

oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. (World Bank 

2001 dalam Totok dan Poerwoko 2012: 27) menganggap pemberdayaan 

adalah : suatu usaha untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada 

suatu kumpulan masyarak miskin untuk bisa berani beragumen dalam 

mengeluarkan pendapat (voice) atau menyuarakan ide, atau gagasan-

gagasanya, serta keinginan untuk mampu memilih (choice) sesuatu (konsep, 

metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi semua masyarakat,baik 

pribadi, keluarga, dan lainya. 

Sedangkan menurut Budiman dan Rudito (2008:39)  mengartikan 

pemberdayaan masyarakat sebagai sebagai kegiatan-kegiatan mengenai  

upaya perluasan dalam kapabilitas masyarakat untuk menunjang 

kemandiriannya. Dalam konsep pemberdayaan Prijono dan Pranarka (1996). 

Proses pemberdayaan lebih berfokus dalam memberikan kemampuan kepada 

masyarakat supaya bisa menjadi lebih berdaya. menunjang atau 



menyemangati seseorang supaya mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan pilihan hidupnya, lebih lanjutnya pemberdayaan tertuju 

pada sekelompok atau bagian masyarakat yang tertinggal. Pada hakikatnya, 

dari semua penjelasan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 

mengarah pada bagaimana meningkatnya taraf hidup masyarakat agar dapat 

lebih sejahtera dari sebelumnya. Pemberdayaan atau empowerment yaitu 

berasal ari kata power “kekuasaan atau pemberdayaan” oleh karena itu 

maksud pemberdayaan dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan  

itu sendiri selalu dikaitkan dengan kemauan seseorang dalam apa saja yang 

dia  ingin lakukan atau dia inginkan (Ife 1995).  

Selanjutnya pemberdayaan juga diartikan sebagai dimana seseorang 

baru ingin memulai menjadi lebih kuat untuk berpartisipasi, bermacam 

pengawasan dan mempengaruhi berbagai kejadian serta banyak lembaga yang 

mempengaruhinya. Pemberdayaan menegaskan bahwa seseorang bisa 

mendapatkan  manfaat yang baik, Totok dan Poerwoko (2012: 27) 

mengartikan Pemberdayaan sebagai proses pembangunan manusia atau 

masyarakat dalam bentuk kemampuan, kreatifitas, kopetensi dan daya pikir 

atau kegiatan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Pemeberdayaan 

masyarakat desa yaitu pembangunan pola pikir kopetensi masyarakat desa 

agar bisa berfikir untuk menyaingin masyarakat desa bahkan lebih dari 

masyarakat kota.  



Oleh karena itu  pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses 

peningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Winarni dalam 

Ambar Teguh (2004: 79) berpendapat pemberdayaan berhubungan dalam 3 

hal, yaitu pertama pengembangan (Enabling), memperkuat potensi atau daya 

(Empowering), dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan juga dapat 

diartikan sebagai cara yang sering dilakukan oleh masyarakat, komunitas atau 

sekelompok yang diharapkan bisa untuk memenuhi kehidupannya, atau 

pemberdayaan diartikan sebagai proses menjadikan orang yang cukup kuat 

untuk berpartisipasi terhadap suatu keadaan serta oknum yang mempengaruhi, 

Chatarina Rusmiyati (2011: 16).  

Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) 

bersinggungan dengan 2 teori yang tak saling bekaitan, yaitu konsep berdaya 

dan tidak berdaya terkhusus apabila dikaitkan dengan kemampuan 

menjalankan dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, 

Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat teerkhusus masyarakat desa 

yaitu pemberdayaan yang sanggup mengubah membangun masyarakat ke arah 

lebih sejahtera, yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa di dalamanya, 

namun sesuai dengan aturan pemberdayaan. Sedangkan konsep pemberdayaan 

menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008:14) menyatakan prinsip-prinsip 

pemberdayaan adalah sebagai berikut :  

1) Bangunan tersebut harus bersifat lokal  



2) Pemberdayaan yang mengutamakan kepentingan sosial. 

3) Menggunakan penekatan terhadap organisasi atau masyarakat lokal. 

4) Adanya keseragaman dalam kedudukan hubungan kerja 

5)  Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok 

sebagai subjek bukan objek 

6) Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan  

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses pemberdayaan 

masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh S 

(2004: 83) adapun proses tersebut meliputi : 

1) Proses penyadaran dan pembentukan prilaku menjadi prilaku sadar 

dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2) Proses transformasi kemampuan yang berkaitan wawasan 

pengetahuan, kecakapan ketrampilan suapaya membuka wawasan dan 

memberikan ketrampilan dasar sehingga bisa mengambil peran dalam 

pembangunan. 

3) Proses peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan 

kemudian terbentuklah inisiatif yang berkemampuan dan inovatif 

untuk menjadi mandiri.  

Menurut HAW Widjaja (2005: 3). Desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul 



yang bersifat khusus. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 huruf o 

menyatakan bahwa desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan yang berwewenang menangani dan 

mengurus kepentingan sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang dibawahi oleh 

kabupaten. Penamaan/ istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat seperti kampung, marga, nagari, desa, dusun dan sebagainya dan 

susunan asli tersebut bersifat istimewa.  

Jadi kesimpulannya desa adalah suatu daerah yang dihuni oleh 

penduduk dan didalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki 

suatu sistem kehidupan. Adapun ciri-ciri masyarakat perdesaan yaitu :  

1) Memiliki hubungan yang lebih erat sessama warga desa yang sama, 

baik dalam tegursapa maupun dalam silaturami dalam sehari-hari.  

2) Lebih memperdulikan antar sama lain, (gemeinschaft atau paguyuban)  

3) Mayoritas masyarakat desa berpenghasilan sebagai tani, selain itu 

merupakan pekerjaan selingan untuk di kerjakan setelah bertani. Atau 

untuk mengisi waktu luang. 

4) Biasanya masyarakat desa mempunyai kesamaan antara satu sama 

lain, seperti mata pencarian, agama, adat istiadat dan sebagainya. 



Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah 

proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan potensi 

individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh 

pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. 

Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan 

disekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi 

diri sendiri menjadi lebih baik.  

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi 

mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dengan kata lain mempunyai 

kesempatan agar mampu menyelesaikan masalah yang ada di daerah masing-

masing, dan mampu memcukupi  kebutuhanya dengan tidak ketergantungan 

dengan bantuan pihak lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.  

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Amartya Sen (1998) dalam jurnal penelitian Sonny Rudiar (2017) 

mengartikan kesejahteraan adalah proses kebebasan yang sejati yang dapat 

dirasakan oleh semua pihak, yaitu jika seseorang bisa menghidupi dirinya atau 

keluarganya dan berpikir dalam suasana tidak tertekan, dan setiap orang harus 

mempunyai kebebasan dalam menjalankan hidupnya sendiri yaitu dengan 

memperoleh hak-haknya.  Selain itu, seseorang dapat menggunakan akal 



pikirannya dengan baik yaitu memiliki kebebasan untuk berpikir dan 

menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginannya tanpa ada rasa takut. 

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) kesejahteraan 

masyarakat yaitu keadaan terpenuhnya kebutuhan sehari-hari yang tecermin 

dari rumah yang layak, terpenuhinya kebutuhan makananan yang layak dan 

keadaan yang layak, tersedianya dana  pendidikan dan biaya kesehatan 

terjangkau namun berkualitas, atau keadaan dimana setiap seseorang atau 

sekelompok mampu memaksimalkan utilitas nya pada tingkat batas anggaran 

tertentu dan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan jasmanni dan rohani. 

Mitachul Huda (2009: 72) mengartikan  kesejahteraan sosial sebagai berikut:   

a) Ketika masalah sosial dapat di selesaikan dengan baik. 

b) Ketika kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. 

c)  Ketika semua peluang bisa terbuka secara maksimal.  

d) Dan ketika mendapatkan kebebasan untuk berpendapat. 

Menurut Hendra Try Ardianto (2016:10) kesejahteraan merupakan 

usaha untuk mensejahterakan rakyat dari kondisi sebelumnya, yang bisa 

diukur dari meningkatnya pendapatan masyrakat lokal, daerah, dan Negara, 

serta menciptakan lapangan kerja yang seluas – luasnya untuk 

mensejahterakan rakyat, berangkat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009,  

kejahteraan sosial adalah keadaan dimana seseorang bisa memenuhi 

kebutuhannya sendiri baik spiritual, material, agar dapat hidup layak dan 



mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Teori yang ada di atas dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak 

sejahtera kadang-kadang berbeda menurut penapat masing-masing pada setiap 

ahli dengan ahli lainya. 

Menurut BKKBN masyarakat dapat dikatogorikan sejahtera apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a) Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti 

pangan, sandang, papan dan kesehatan. 

b) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial seperti 

pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam 

lingkungan kerja 

c) Kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti 

menabung/investasi, memperoleh informasi dan sebagainya 

d) Kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi 

di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Kesejahteran sosial adalah program  yang terorganisir dari institusi 

dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu ataupun 

sekelompok  masyarakat agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan  

yang lebih baik dari sebelumnya (Adi, 2005). Pengertian lain juga 



dikembangkan dari hasil Pre-confrence Working For The 15 th International 

Conference of Social Welfare (Sulistiyani, 2004: 25) dalam Miftachul Huda 

(2009: 73) yakni : Tertuang dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan 

sosial yang baru di sahkan pada 18 Desember tahun 2008 sebagai pengganti 

terhadap UU No. 6 Tahun 1974 juga tentang kesejahteraan sosial. Dalam 

pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.” Menjelaskan bahwa  kesejahteraan 

merupakan jalan untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang bisa 

membuat manusia secara terhormat sebagai mahluk Tuhan yang paling mulia, 

berkecukupan dalam hal pakaian, makanan, tempat tinggal kesehatan 

keamanan, persaudaraan dan yang lainya. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dimulai dari unit terkecil yaitu dari keluarga, keluarga merupakan 

tahap awal seseorang untuk bersosialisasi. 

Masyarakat dianggap berdaya menurut Vidhyandika Moeljarto dalam 

Onny S. Prijono (1996: 132) yaitu apabila dia bisa meningkatkan 

kesejahteraan sosial-ekonominya  berdasarkan  peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia, peningkatan dalam hal permodalan pengembangan 

usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan 

prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Arti dari kesejahteraan 



sosial (social welfare) tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. 

Sedangkan menurut Joseph E dkk (2011). Dalam penelitian kesejahteraan 

harus diletakkan dalam konteks keberlanjutan dengan terpenuhnya produksi 

pasar, lapangan kerja serta pemantauan ekonomi. 

Pada dasarnya keadaan sejahtera adalah suatu kondisi dimana 

keseimbangan lahir dan batin manusia dapat tercipta untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani dan rohaninya, yang berkaitan dengan lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainya. 

3. Dana Desa  

Menurut Nurcholis (2011) Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas 

Desa yang diperoleh dari AP  BD Kabupaten/Kota yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Dana desa 

yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui  APBD Kabupaten dan 

Kota yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan Pemerintah, dalam 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. (Permen No. 1 

Tahun 2014)  Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 

tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan 

evaluasi dana desa yang dimaksud dana desa adalah yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang 



ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 

ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ 

anggaran dana  desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama 

disebutkan"Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun penyaluran dana desa diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Desa dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Penyaluran periode pertama dilakukan pada bulan April dengan 

jumlah 40% 

2. Penyaluran periode kedua dilakukan pada bulan Agustus dengan 

jumlah 40% 

3. Penyaluran periode ketiga dilakukan pada bulan Oktober dengan 

jumlah 20% 

 



H.  Definisi Konseptual  

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan indikator dari teori Meter 

Horn untuk mengetahui dampak pelaksanaan Undang –Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang desa, baik Positif maupun Negatif terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Berdasarkan paparan diatas, definisi konsep dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Pemberdayaan Masyarakat  

Merupakan perencanaan ekonomi yang mencangkup banyak nilai 

sosial, atau suatu upaya atau proses yang dilakukan oleh individu atau 

sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah 

yang lebih baik dari sebelumnya.  

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa  

Adalah kondisi dimana seseorang mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri baik spiritual, material agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.  

3. Dana Desa  

Adalah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola 

Alokasi Dana Desa (ADD), yang dilakukan berdasarkan prosedur, 

kebijakan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan 



anggaran yang ada dalam rangka pencapaian tujuan serta tepat pada 

sasaran yang diinginkan.  

I.  Definisi Operasional  

Nazir dalam Sudjana  (2002:52) mengartikan definisi operasional 

adalah suatu definisi yang diberikan suatu variabel dengan cara mengartikan 

atau mendefinisikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional. Dalam 

penelitian ini merujuk pada indikator yang terapat pada teori Meter dan Horn, 

Edwart III. Adapun definisi yang akan dijelaskan berdasarkan variabel 

penelitian yaitu:  

penelitian yaitu:  

No Variabel Indikator Alat Ukur 

1.  Dana Desa  1. Alokasi Dana Desa  a) Jumlah Dana Desa 

b) Sasaran Dana Desa  

2. Tatacara Pengalokasian 

Dana   Desa.  

a) Tahap sosialisasi  

b) Realisasi dana desa  

c) Partisipasi 

masyarakat 

 

3. Program-Program Dana 

Desa 

a) Pembangunan 

b) Pembinaan 

Masyarakat 

c) Pembiayaan 

Kegiatan Dana 

Desa 

4.  Kelembagaan 

Penyelenggara Dana Desa  

a) Kepala Desa  

b) Badan 

Pemusyawaratan 

Desa (BPD) 

c) Lembaga 



Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

(LPMD) 

d) Karangtaruna  

e) Pembinaan 

Kesejahteraan 

Masyarakat (PKK) 

f) Koperasi Unit 

Desa (KUD) 

g) Kelompok Tani 

 

2. Kesejahteraan  1. Aktifitas Masyarakat 

a. Pendapatan atau 

Ekonomi Masyarakat  

b. Jumlah pengangguran  

c. Angka kemiskinan 
  

 

2  Keadaan Masyarakat 

a. Tingkat Pendidikan 

 

 

 

b. Kesehatan 

1. Data Pendidikan 

Masyarakat 

2. Data Jumlah 

Putus Sekolah  

 

1. Pernikahan Dini 

2. Tingkat 

Kematian Ibu 

Melahirkan  

   

 

J.   METODE PENELITIAN   

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena 

dengan metode penelitian kualitatif nantinya akan mampu menganalisis gejala 

sosial yang ada dalam masyarakat secara langsung dari narasumber, dan tidak 

hanya mencari apa yang harus dibenarkan dan banyaknya data yang 



dikumpulkan,  akan tetapi lebih pada ketertarikan bentuk nyata secara ilmiah  

hasil dari penelitian tersebut. Dalam buku Agus Salim (2006) apapun model 

yang dipilih, hal terpenting yang harus dimiliki periset kualitatif adalah 

keterampilan kreativitas dan kekuatan improvisasi dalam melakukan 

wawancara. Disamping itu periset juga dituntut untuk menunjukkan sikap 

yang fleksibel, objektif dan tidak cenderung mengadili. Pokok-pokok dari 

wawancara biasanya berkenaan dengan tiga tema yakni tingkah laku, sistem 

nilai dan perasaan objek penelitian. 

Menurut Salim (2006:40) Konsep penelitian kualitatif menunjuk dan 

menekankan pada proses, tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang 

dapat diukur). Didalam menghadapi fenomena yang diukur atau diteliti 

tidaklah secara ketat namun lebih bersifat realita yang dibangun antara periset 

dengan apa yang dipelajari. Dengan demikian, tentunya dalam metode 

penelitian ini lebih mengutamakan atas hal-hal yang benar-benar terjadi secara 

nyata. Peneliti berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang 

objek atau kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan 

dan diperkuat dengan sebuah studi literatur. Kemudian, dari hal tersebut dapat 

ditarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang 

melibatkan banyak metode dalam menelaahnya. Dalam penelitian kualitatif 

perhatiannya adalah terkait adanya perubahan kondisi dari waktu ke waktu 



yang menarik untuk digali secara terus menerus karena selalu mengalami 

perkembangan pemahaman. 

Melalui metode penelitian ini, diharapkan akan membangun sebuah 

karya yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tidak ada 

pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, namun hal ini hanya 

bersifat sebagai usaha mengetahui dan mempelajari keadaan yang terjadi di 

sekitar. Harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat 

bagi informan, peneliti dan pembaca. Peneliti menggunakan data ini untuk 

mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana dampak pelaksanaan 

undang–undang no 6 tahun 2014 tentang desa, terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 

2016-2017. 

2. Jenis Data  

a. Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. 

Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh 

langsung dari hasil pembicara atau wawancara. 

b. Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

dari dokumen maupun data-data yang mendukung lainnya. 

 

 

 



3. Pengumpulan Data  

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Yaitu percakapan khusus yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

terhadap yang diwawancarai (interviewed) untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti,  juga untuk mengetahui hal-hal 

yang perlu diketahui langsung dari narasumber, agar mendapat 

informasi yang lebih akurat dan lebih mendalam wawancara 

dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open ended) 

dengan jenis wawancara  terstruktur. (Moleong. Lexy J.2013) 

2. Dokumentasi atau Arsip 

Merupakan sumber data yang memiliki posisi yang penting 

dalam penelitian kualitatif, teknik ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen ataupun arsip 

yang berkaitan dengan dana Desa Tirtonirmolo, Kecamatan 

kasihan, Kabupaten, Bantul Tahun 2017. (Ibid, hlm 80) 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam 

Moleong yang dikutip Bungin (2007) adalah usaha yang dikerjakan 



dengan menggunakan data, mengorganisasi data, dan mencermati 

kemudian dipilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, dipelajari kemudian menentukan apa saja 

yang penting, dan menentukan apa saja yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Adapun menurut Patton (1980: 268) dalam Moleong (2014: 

280) analisa data digambarkan sebagai proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. 

Adapun tahapan dalam penelitian kali ini, mengelompokkan data 

yang diperoleh kemudian disederhanakan, hal ini disesuaikan dengan data 

yang terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah analisis. Data yang disajikan 

juga berupa jawaban dari permasalahan yang ada, kemudian menarik sebuah 

kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. 

4.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada diwilayah Desa 

Tirtonirmolo, Kecamatan kasihan, Kabupaten Bantul, Unit analisis yang akan 

dilakukan berada di Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, adapun 

bidang yang dituju dalam penelitian ini adalah pejabat, stakeholder desa dan 

masyarakat. 

 


