
BAB III 

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DESA TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL 

TAHUN 2016-2017 

A. DANA DESA  

Pada Bab pembahasan ini akan menerangkan mengenai dampak dana desa 

berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pembahasan ini berdasarkan 

metode yang telah diterangkan pada Bab sebelumnya yaitu menggunakan metode 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melibatkan orang-

orang yang telibat langsung dalam proses pengimplementasian dana desa, baik dari 

kalangan pemerintah daerah maupun perwakilan masyarakat. Sehingga data-data 

yang diperoleh dapat relevan dan bisa dipertanggung jawabkan. 

Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan guna 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya 

dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, dengan harapan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang disebut dana desa adalah 

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 



daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Perlunya implementasi kebijakan publik dalam pengambilan keputusan 

terkait dalam pengalokasian dana desa kepada masyarakat baik itu untuk 

pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tidak 

hanya pejabat pemerintah  saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan namun 

juga melibatkat peran masyarakat. Terkait implementasi dana Desa Tirtonirmolo pada 

Tahun 2016-2017 masih banyak kekurangan dalam pengimplementasianya, hal itu di 

buktikan ketidaksiapan kepala desa dalam laporan pengimplementasikan dana desa, 

kepala desa masih kewalahan dalam melaporkan penanggung jawaban terhadap dana 

desa yang dicairkan oleh pemerintahan desa, dan masih minimnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo.  

1. Alokasi Dana Desa 

a. Jumlah Dana Desa 

Berkaitan dengan dana desa yang telah di alokasikan sejak tahun 2015 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PP Nomor 8 

Tahun 2016. Pemerintah pusat telah 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 sisahnya dibulan Oktober di tahun yang sama. 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. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Dana Desa, setiap desa 

disebutkan bahwa besaran alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai 

berikut: 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas 

wilayah dan 35%  untuk tingkat kesulitan geografis. 

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 (Trinbunjogja.com). Tahun 2016  

Berkaitan dengan penggunaan dana desa di Desa Tirtonirmolo 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mengacu pada peraturan Bupati 

sedangkan untuk peruntukanya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 



(PMK)  yaitu dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan 

ucapan Ibu Sari Asih selaku kaur perencanaan sebagai berikut :  

Kalau untuk ketentuan penggunaan dana desa itu sesuai dengan peraturan 

bupati sedangkan untuk peruntukannya atau apa saja yang boleh di danai 

mengacu pada PMK itu mbak, misalnya untuk pembangunan, pemberdayaan 

pembinaan dan pemerintahan. Namun dana desa memang di peruntukan 

khususnya di pembangunan dan pemberdayaan, jadi sudah ada parametenya. 

 

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak HM Marwan MS selaku 

Kepala Desa di Desa Tirtonirmolo sebagaimana berikut:  

“Untuk pengalokasian dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, 

kalau tahapanya kita ketika pembuatan APBDES ini sudah menentukan apa 

saja  yang bakal di danai oleh dana desa. yaitu dengan mengadakan sosialisasi 

terlebih dahulu. Musyawarah dari tingkat RT, pedukuhan dan desa, dengan 

melibatkan BPD, LPMD, POKGIAT, organisasi yang ada di Desa 

Tirtonirmolo dan masyarakat umum.” 

 

Kemudian hal ini dibenarkan oleh Bapak Dwi Nurwata MM selaku anggota 

BPD pada saat wawancara bahwa BPD terlibat dalam musyawarah desa dan 

mengenai sosialisasi dana desa BPD hanya sebatas mitra dan kontrol. Ketentuan 

penggunaan dana desa ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah bahwa 

sebelum terjadinya pelasanaan penggunaan dana desa  terlebih dahulu akan 

disusunnya program-program yang akan diajukan ke pemerintah desa. Wawancara 

dengan Bapak Srohani selaku anggota LPMD Desa Tirtonirmolo yang mengatakan 

bahwa: 

“Dalam hal sosialisai kami dari pihak LPMD juga dilibatkan namun hanya 

dalam bentuk perwakilan karena memang LPMD merupakan mitra yang ada 

dipemerintahan desa, kemudian setiap pengambilan keputusan  sekarang sesuai 

dengan aspirasi masyarakat dari bawah (batton up) yang kemudian naik 

menjadi acuan musyawarah desa. 



 

 

Dari kesimpulan wawancara di atas dapat disimpukan bahwa tatacara 

pengalokasian dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Yaitu memacu pada peraturan menteri keuangan yang di awali dengan sosialisasi dari 

unit terkecil yaitu dari bawah, yang melibatkan dari jajahan pedukuhan, BPD, LPMD, 

POKGIAT, organisasi yang ada di Desa Tirtonirmolo dan masyarakat umum. 

Sosialisasi dilakukan dari tingkat pedukuhan (MUSREMBANGDUK) yang 

sebelumnya dilakukan musyawarah pada tingkat RT, kemudian dilanjutkan 

musyawarah tingkat desa, yaitu MUSREMBANGDES.  

 

2. Tata Cara Pengalokasian Dana Desa  

Adapun pengalokasian dana desa pada Tahun 2017, pemerintah pusat 

mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan pasal 14 Peraturan 

Kementeri Keuangan (PMK) 247/2015, yaitu melalu tiga 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.  

 

 



Tabel 3.1 Data Alokasi Dana Desa 

No.  Jumlah %  

1.  Penyelenggaraaan 

Pemerintah 

3.988.948.226 63.50% 

2. Pembangunan Desa 1.299.749.970 20.69% 

3. Pembinaan 

Kemasyarakatan 

685.350.500 10.91% 

4. Pemberdayaan Masyarakat 276.931.500 4.40% 

5. Tak terduga 30.000.000 0.005% 

( Sumber : Data Alokasi Dana Desa di pemerintahan Desa Tirtonirmolo 

 Tahun 2016-2017) 

Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2017 mengalokasikan dana desa 

dengan menggunakan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2015, dimana dalam peraturan 

tersebut bagian kedua pasal 5 menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan 

melalui pemindahan bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum 

desa, pemindahan buku dari rekening kas umum daerah kerekening kas umum desa 

dilakukan paling lambat tujuh hari setelah dana desa diterima direkening kas umum 

daerah. 

Adanya dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat 

pembangunan pada masyarakat desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat ke 

daerah, tentu saja sangat membantu bagi masyarakat desa baik dalam hal 

pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana desa yang dicairkan 

pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.104.098.000 .  



Hal ini dibenarkan oleh Bapak Marwan selaku lurah di Desa Tirtonirmolo 

pada saat wawancara. 

“Terkait dana desa ditahun 2016 dana desa di cairkan sebesar 

1.104.098.00. dana yang cukup besar yang di berika pemerintah pusat ke 

pemerintahan desa. hal itu karena upaya pemerintah untuk membuat desa 

menjadi lebih maju lagi baik dalam hal pembangunan  maupun 

pemberdayaan masyarakat,  tentunya dengan melihat kebutuhan yang 

dialami pada setiap desa.” 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggunaan dana desa 

tentu saja sangat membantu masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, pembangunan, 

kesejahtraan dana lain-lain. penerapan dana desa di Desa Tirtonirmolo dilaksankan 

berdasarkan Peraturan Kementeri Keuangan (PMK) dan 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. 

Adanya dana desa ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat 

pembangunan pada masyarakat desa. 

Sumber pendapatan desa pada tahun 2017 tersaji dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Sumber Pendapatan Desa 

No Nama Jumlah % 

1.  DD RP. 1.104.098.000 33.56% 

2. ADD RP. 1.533.102.000 46.61% 

3. BHP RP. 351.622.360 10.69% 

4. PAD RP.  270.207.000 8.21% 



5. PLYS RP. 30.000.000 0.91% 

TOTAL 3.289.029.360 

( Sumber: Data Pendapatan Pemerintahan Desa Tirtonirmolo 2017) 

Dari tabel di atas dapat disimpukan bahwa pendapatan Desa Tirtonirmolo 

tidak hanya dari dana desa, namun juga dari alokasi dana desa, pendapatan asli 

daerah, bagi hasil pajak. Dari dana tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih 

sejahtera dari keadaan sebelumnya.  

a. Tahap Sosialisasi  

Berkaitan dengan sosialisasi dana desa, Desa Tirtonirmolo mempunyai 

sistem yang sedikit berbeda yaitu pelaksanakan musrembang RT kemudian 

pedukuhan lalu kemudian desa. Musyawara dilakukan di Balai Desa yang selalu 

melibatkan LPMD, BPD, POKGIAT, PKK, maupun Karangtaruna sesuai dengan 

peraturan pemerintah. penjelasan yang sama juga dikatakan oleh bapak Nursalim 

selaku Kasih Perencanaan pada saat wawancara  sebagai berikut:  

“Pelaksanaan sosialisasi dana desa itu dilaksankan dipertengahan tahun mbak 

skitar bualn April, tempatnya di gedung serbaguna desa. disana nanti akan 

dikumpukan beberapa perwakilan masyarakat pedukuhan namun hanya 

perwakilan saja, yang  jelas setiap kepala dukuh pasti hadir disana, kemudian 

lembaga desa seperti Karang Taruana PKK dan perwakilan masyarakat pada 

umunya.”  

 

Kemudian diperjelas dengan wawancara terhadap bapak Yanto Eko 

Cahyono selaku Dukuh Glondong sebagai berikut:   



“Untuk sosialisasi dana desa ada mbak,  kita selalu di undang namun hanya 

beberapa perwakilan saja untuk masyarakatnya, untuk pelaksanaanya di 

bulan pertengahan atau pertengahan tahun. Untuk tempatnya itu di Balai 

Desa, dan dipedukuhan juga ada tapi biasanya setelah ada sosialisasi dari 

desa.” 

 

Penyataan tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Mugiharji selaku Dukuh 

Padokan Lor.   

“Berkaitan sosialisasi dana desa kita selalu di undang mbak, baik dari 

sosisalisasi dari kelurahan maupun dari Kabupaten untuk pelaksanaanya itu di  

pertengahan bulan kalau tidak salah di bulan-bulan April mbak. Untuk 

tempatnya itu di balai desa.” 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Marwan selaku Lurah di Desa 

Tirtonirmolo mengatakan setiap sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Mulai dari 

musyarawarah yang dilakukan di setiap RT, lalu pedukuhan yang dikoordinir oleh 

dukuh masing-masing dusun, yang nantinya akan menjadi bahan musyawarah di 

desa. 

Tabel  3.3 Pelaksana Sosialisasi Dana Desa Tirtonirmoo Tahun 2016-2017  

No Nama Jabatan 

1. HM Marwan MS SH Lurah Desa Tirtonirmolo 

2. Sugita  Carik Desa Tirtonirmolo 

3. Dalharwi BA Kasi Kemasyarakatan  

4. Sari Asih SSI Kaur Program  

5. Drs H Nursalim  Kaur Kesejahteraan  

6. Wisnu Dwi Mugroho SKM Dukuh Padokan Kidul 



7. Dra, Hj Yayim Sugiyanti Dukuh Jagonalan Lor  

8. Ny Suwarsih Dukuh Plurugan  

9. Daliman  Dukuh Dongkelan Kauman  

10. Mugiharji  Dukuh Padokan Lor  

11. Tri Zamzuru  Dukuh Mrisi 

12. Haryono  Dukuh Beton  

13. Suyud BSC  Dukuh Kalipakis  

14. M Joko Pramono  Dukuh Jeblog  

15. Yanto Eko Cahyono Dukuh Glondong  

16. Muh Adab  Dukuh Jagonalan Kidul  

17. Aril Supriyadi  BPD 

18. Srohani Amd LKMD 

 

Dari paparan diatas  Desa Tirtonirmolo sudah melaksankan sosialisasi 

dengan baik hal ini dibuktikan dengan telah melibatkan LPMD, BPD, POKGIAT, 

PKK, maupun Karangtaruna sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun sedikit 

kekurangan sosialisasi dana desa di Desa Tirtonirmolo yaitu tidak adanya sosialisasi 

yang di adakan secara menyeluruh yaitu hanya dengan mengkoordinir setiap kepala 

dukuh masing-masing disetiap dusun.   

b. Realisasi Penggunaan Dana Desa  

Dalam penggunaan dana desa yang sudah di atur oleh pemerintah yang 

menyebutkan dana desa diperuntukan untuk membiyayai pembangunan, pembinaan, 

pendidikan, perekonomian masyarakat agar dapat lebih sejahtera. Adapun realisasi 

penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo pada Tahun 2016 itu memang di prioritaskan 



untuk pembangunan dan pemberdayaan, dikarenakan memang pembangunan di desa 

tirtonirmolo masih sangat minim begitu juga dengan kesejahteraanya, seperti 

pembangunan : 

1. Pembangunan jamban untuk keluarga miskin. 

2. Pembuatan pasar desa. 

3. Pembuatan retetan tadah air hujan. 

4. Pelatihan-pelatihan seperti, pembuatan parsel, pelatihan menyalon, pelatihan 

membengkel, pelatihan bertani, dan lain-lain. 

5. Pelatihan pemeliharaan kelompok tani. 

6. Pembangunan rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

b. Partisipasi  Masyarakat dalam Pelaksanan Dana Desa  

Berkaitan partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian dana desa 

hubungan antar lembaga dipemerintahan desa merupakan salah satu yang sangat 

penting untuk pelaksanaan dana desa, dan begitu juga partisipasi masyarakat umum 

yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sudah ada dalam 

aturan pemerintah yaitu tentang pelaksanaan dana desa, baik itu dalam musyawarah 

ataupun sosialisasi dalam setiap keputusan yang selalu melibatkan masyarakat umum 

maupun lembaga desa. Hasil wawancara dengan Bapak Nursalim selaku kasih 

perencanaan yaitu sebagai berikut : 

“Dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana desa kita 

selaku koordinasi dengan melibatkan BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna  



serta perangkat desa dan masyarakat umum lainya yaitu sebagai pendorong 

dalam pembangunan baik disektor fisik maupun non fisik.”  

Bapak Bardikari selaku ketua BPD dusun Jeblog mengatakan sebagi 

berikut : 

“Terkait dengan koordinasi dan komunikasi dana desa itu jelas ada mbak, 

namun kita disini BPD hanya sebagai mitra serta pengawasan karena BPD 

hanya ikut serta dalam hal memutuskan didalam pemerintahan desa.” 

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Djudiman selaku anggota 

LPMD desa tirtonirmolo   

“Berkaitan dengan koordinasi dana desa itu tentu ada mbak. Namun perlu 

ditekankan kita di sini hanya sebagai mitra di dalam pemerintahan desa. dana 

desa pun ada yang dialokasikan untuk operasional LPMD yaitu berupa wujud 

barang yang dibutuhkan.” 

Dari penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa dalam sosialisasi dana desa 

telah melibatkan organisasi yang ada di desa, seperti LPMD, BPD dan organisasi 

lain, namun dalam hal ini organisasi yang terlibat hanya sebatas mitra saja. Adapun 

pengertian dari  mitra adalah keikutsertaan atau melibatkan berbagai sektor, seperti 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerja 

sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati berdasarkan prinsip dan 

peran masing-masing. Kemitraan pada esensinya diartikan sebagai tindakan gotong 

royong atau kerjasama dari berbagai pihak. Menurut Ibrahim (2006:26), dalam 

Melyanti, I. M. (2014). Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu 

atau kelompok untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.  



Adanya kolaborasi pemerintah desa dengan organisasi desa tentu saja sangat 

membantu dalam pengawasan sosialisasi dana desa yang diharapkan dapat berjalan 

semestinya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Kolaborasi adalah suatu 

hubungan kerja sama yang dilakukan pihak pemerintah desa dan organisasi desa 

seperti LPMD, BPD dan lain-lain. Pengertian dari kolaborasi menurut Cifor/Pili 

(2005), dalam Haryono, N. (2012) yaitu suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi 

beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-

nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, 

kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis 

masyarakat. Sedangkan menurut Gray (1989) dalam Haryono, N. (2012)  

menggambarkan bahwa kolaborasi yaitu suatu proses berfikir dimana pihak yang 

terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan 

solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka terhadap apa yang 

dapat dilakukan. 

Tabel 3.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo 

No  Nama Bidang Uraian 

1.  Bidang pelaksanaan 

pemberdayaan desa  

1. Pembangunan pasar desa  

2. Pembangunan jamban keluarga 

miskin 

3. Pembangunan rumah tidak layak 

huni 



4. Rehabilitasi/pembangunan jalan 

desa. 

5. Pembangunan 

talut/bronjong/turap/bangket. 

6. Pembangunan peresapan air 

hujan. 

7. Pembangunan/rehabilitasi 

jaringan irigasi desa. 

8. Angkat wallet 

9. Pembangunan DAM/ pintu air/ 

bendungan. 

10. Pembangunan air bersih/air 

minum desa 

11. Pembangunan bak sampah 

sementara/komunal 

12. Pembangunan/rehabilitasi 

pendukung kuliner desa. 

   

2. Bidang pemberdayaan 

masyarakat 

1. Pelatihan dan pemberdayaan 

kelompok tani 

2. Pelatihan dan pemberdayaan 

kelompok peternak 

3. Pelatihan pemulasaran 

jenazah/pangruti loyo 

4. Peningkatan peran serta 

masyarakat perlindungan dan 

konse. 

5. Fasilitas kegiatan P3A dan 



GAPOKTAN. 

6. Pelatihan mengurus unit 

peningkatan pendapatan keluarga  

7. Pemberdayaan dan pelatihan 

perikanan darat (monopolitan) 

8. Kegitan bidang perberdayaan 

masyarakat lainya. 

3. Bidang tak terduga  1. Kegiatan penanggulangan 

keadaan darurat 

2. Kegiatan penanggulangan luar 

biasa . 

(Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo pada SIKUDES 

2016) 

 

Dari penggunaan desa yang telah terealisasikan tersebut di harapkan dapat 

membuat keadaan masyarakat lebih baik dari keadaan sebelumnya, baik ekonomi, 

Pembangunan, dan lain-lain. 

3. Program-Program Dana Desa  

Dalam penggunaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 49 pada Bab 4 pasal 21 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa 

diprioritaskan untuk membiyayai pembangunan dan pembinaan masyarakat agar 

dapat lebih sejahtera. Hal ini juga tertulis pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dana 

desa juga dapat digunakan untuk membiyayai kegiatan yang tidak termasuk dalam 

prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 

yang mendapatkan persetujuan dari Bupati Atau Walikota.  



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nursalim selaku Kasih 

Perencanaan di Desa Tirtonirmolo mengatakan sebagai berikut:    

“Kami telah melaksanakan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dari 

pemerintah, yang terbagi menjadi tiga hal yaitu pembangunan, pembinaan 

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. dalam hal pembangunan, ada 

berupa pembuatan MCK untuk keluarga miskin, pembuatan tadah hujan dan 

pembuatan maupun perbaikan jalan desa. adapun dalam pembinaan masyarakat 

yaitu berupa pelatihan hias untuk ibu-ibu atau remaja yang masih belum 

bekerja (pengangguran) yaitu berupa pelatihan pembuatan parsel untuk 

seserahan manten dan pelatihan bengkel untuk kaum bapak-bapak atau remaja 

dan pelatihan lainya serta pengadaan pasar desa yang telah terlaksana dalam 3 

dusun, bantuan untuk keluarga miskin, dan operasional pemerintah lainya, 

penyelenggaraan pemerintah serta pengeluaran dana yang tak terduga. Dalam 

hal ini bapak Nursalim menjelaskan bahwa bentuk dari bantuan dana desa 

yaitu tidak berupa uang namun berupa wujud dari barangnya langsung karena 

memang dari aturan pemerintah. sehingga kami terkadang kewalahan dalam 

membelanjakan apa saja yang dibutukan masyarakat, terkadang juga banyak 

yang tidak sesuai  dengan keinginan masyarakat” 

 

Penyataan yang sejalan juga di utarakan oleh Bapak Haryono selaku 

Kepala Dukuh Beton. Ia mengatakan: 

“Bentuk dari bantuan dana desa tersebut tidaklah berupa uang mbak, sehingga 

terkadang apa yang di inginkan tidak jarang tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat, baik dalam hal merk ataupun kualistas barangnya dan lain-lain. 

Namun dalam hal ini juga memang ada baiknya karena di khawatirkan uang 

yang telah diserahkan tidak dibelanjakan dengan apa yang telah disepakati dari 

awal, ya seperti mengantisipasi mbk. Untuk sasaran dari penerima sudah pas 

karena memang sudah di data dari awal.” 

 

Dari penyataan 2 wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan sesuai dengan aturan 

yang ada, hal ini dibuktikan dari penerapan dana desa seperti : dalam hal 



pembangunan, ada berupa pembuatan MCK untuk keluarga miskin, pembuatan 

tadah hujan dan pembuatan maupun perbaikan jalan desa. adapun dalam pembinaan 

masyarakat yaitu berupa pelatihan hias untuk ibu-ibu atau remaja yang masih belum 

bekerja (pengangguran) yaitu berupa pelatihan pembuatan parsel untuk seserahan 

manten dan pelatihan bengkel untuk kaum bapak-bapak atau remaja dan pelatihan 

lainya serta pengadaan pasar desa yang telah terlaksana dalam 3 dusun, bantuan 

untuk keluarga miskin, dan operasional pemerintah lainya, penyelenggaraan 

pemerintah serta pengeluaran dana yang tak terduga 

Berikut adalah penerapan Dana Desa di Desa Tirtonirmolo di Tahun 

2016. 

Tabel 3.5 Penerapan Dana Desa Tirtonirmolo Tahun 2016-2017 

No. Bidang  Jenis Kegiatan 

1.  Pembangunan  Pembangunan MCK 

Rehabilitas Pemeliharaan Pembangunan 

Jalan  

Pembangunan Retetan Air Hujan Desa 

  Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 

Pembangunan Pemeliharaan Irigasi Desa 

Pembangunan Pasar Desa 

2.  Pemerintahan  Operasional pemerintahan ( BPD, LPMD, 

serta operasional RT) 

3.  Pemberdayaan 

Masyarakat  

Pelatihan menghias 

Pemeliharaan kelompok tani 

Pelatihan membengkel 



Pelatihan pembuatan parsel  

(Sumber : Dokumen Implementasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2017) 

Dari Tabel di atas dapat disimpulakan bahwa pendanaan dana desa 

di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan dengan baik, hal ini merupakan tujuan 

dari dana desa yaitu sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang 

diharapkan agar masyarakat desa bisa sejahtera dari keadaan sebelumnya. 

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 berperan 

dalam pembangunan. 

3) Proses peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan 

kemudian terbentuklah inisiatif yang berkemampuan dan inovatif 

untuk menjadi mandiri.  

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi 

mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, baik ekonomi, pembangunan, dan 

pendidikan. Kendala di Desa Tirtonirmolo adalah masih minimnya dampak dana desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat, dikarenakan kurangnya partisipasi dari 

masyarakat dalam penerapan pengalokasian dana desa. Terutama di  kalangan 



pemuda. Kurangnya keterbukaan mengenai  data yang diperoleh untuk peneliti. 

Pemerintah Desa Tirtonirmolo tidak mempunyai data file copy yang lengkap untuk 

bisa menjadi acuan untuk peneliti, dikarenakan aturan yang berbentuk amplikasi dari 

pemerintahan, hal ini tentu saja menjadi kendala bagi setiap peneliti yang ada di Desa 

Tirtonirmolo.   

4. Kelembagaan Desa  

Sumberdaya manusia merupakan faktor paling penting yang tidak dapat 

dipisahkan dari peran serta organisasi yang ada di pemerintahan desa, baik sebagai 

pelaksana maupun sebagai pengawasan dalam penanganan yang berkaitan dengan 

dana desa, karena memang peran serta dari masyarakat sangat mempengaruhi dalam 

setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang telah diputuskan, begitu juga 

dengan peran pemerintah desa serta lembaga- lembaga desa. Hal ini dijelaskan dalam 

paparan sebagai berikut.  

a. Kepala Desa  

Dalam hal ini kepala desa tentu saja terlibat dalam hal sosialisasi dan 

juga dalam hal pengawasan tentang penggunaan dana desa, dikarenakan kepala 

desa merupakan pemimpin yang ada di pemerintahan desa yang mempunyai 

tanggung jawab paling tinggi di pemerintahan desa. pengertian pemimpin 

(leader) itu sendiri yaitu suatu proses mempengaruhi atau memberi contoh 

yang dilakukan oleh pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Wexley dan Yuki (2003 ; 



189 ) Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang untuk melakukan usaha 

lebih banyak dalam sejumlah tugas atau mengubah perilakunya, sedangkan 

menurut Ordway Tead Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang 

orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan.  

Pada pembuatan RPJMDES juga peran kepala desa sangat penting sebagai 

pendorong serta masukan terhadap penggunaan dana desa. Sebelumnya bapak 

HM Marwan MS SH selaku Kepala Desa yang menjabat di Desa Tirtonirmolo 

sudah menjabat 2 periode, pada saat penelitian Carik Desa sudah tidak ada lagi 

yang menjabat sehingga data yang diperoleh saat wawancara bersumber 

langsung dari kepala desa itu sendiri. 

 “Untuk pelaksanaan kepala desa tidak ikut serta langsung dalam 

kegiaatan dikarenakan sudah ada tim pelaksanaan kegiatan dan juga 

keterlibatan masyarakat, namun kepala desa dan staf desa selalu 

mengawasi dalam setiap kegiatan, dimana tim kegiatan dari desa yaitu 

berjumlah kurang lebih sepuluh orang orang yang berasal dari pejabat 

desa  yang berfungsi untuk mengurus belanja yang dibutuhkan 

masyarakat juga dalam hal pelaporan pada saat kegiatan terjadi”  

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

kepala desa pada penerapan dana desa hanya sebagai pengawasan dikarenakan 

dalam penerapan dana desa sudah ada yang bertanggung jawab, yaitu TPK 

(Tim Pelakasana Kegitan) yang berfungsi untuk mengurus belanja yang 

dibutuhkan masyarakat juga dalam hal pelaporan pada saat kegiatan terjadi. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa 

berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di 



bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala 

Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tugas-tugas lain yang 

dilimpahkan kepada desa antara lain yaitu :  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membinaan kehidupan masyarakat desa 

6. Membinaan perekonomian masyarakat desa 

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk 

kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-

undangan 

10. Dalam melaksanakan tugas dan wewenag sebagaimana dimaksud, 



Kepala Desa mempunyai Kewajiban memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat, melaksanakan 

kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menjalin hubungan kerja 

dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakan seluruh 

peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan 

desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, 

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan 

masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial 

budaya dan adat istiadat, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di 

desa, serta, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai 

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

disampaikan kepada Bupati melalui Camat  (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali 



dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD laporan akhir masa jabatan 

kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. 

b. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 

Peraturan menteri dalam Negeri No. 114 pasal 1 No. 5 

menyebutkan bahwa peran BPD yaitu melaksanakan peran fungsi pemerintah 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Namun tekait dalam 

pengalokasian dana desa peran BPD hanya sebagai pengawasan tidak untuk 

terlibat dalam pelaksanaan. Hal ini juga dinyatakan pada saat wawancara oleh 

Bapak Aril Supriyadi selaku ketua BPD Desa Tirtonirmolo sebagai berikut. : 

“Peran kami sebagai anggota BPD disini hanya sebagai mitra yaitu 

sekedar pengawasan, dalam pelaksanaan kita tidak diikutsertakan 

karena dalam hal pelaksanaanya sudah ada bagianya sendiri. Mengenai 

acuan dari pembangunanya tentu saja menggunkan RPJMDES.”  

Kemudian pernyataan yang sama juga dikatakana oleh Bapak 

Winaryo selaku anggota BPD pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:  

“Peran BPD yaitu hanya sebatas mitra dari pemerintah desa yang bertugas 

mengajukan usul dan pendapat dari masyarakat atau menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk pelaksanaan dana desa itu sudah 

ada yang bertanggung jawab, yaitu TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan )”  

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD bertanggung 

jawab hanya sebatas pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai 



mitra di pemerintahan desa. adapun tugas dan kewajiban dari BPD yaitu 

sebagai berikut :  

1. Mengajukan rancangan peraturan desa 

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 

5. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 

berkembang di desa. 

c. LPMD ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

Peran LPMD dalam hal ini yaitu sebagai penampung aspirasi 

masyarakat dan mitra, yang nantinya akan disampaikan kepada 

pemerintahan desa, sesuai tugas dan fungsinya yaitu sebagai penyusun 

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong 

royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 

Menurut Bapak Djudiman selaku anggota LPMD sebagai berikut.  

“Peran dari LPMD itu sendiri yaitu sebagai pengawas dan 

penampung aspirasi dari masyrakat. pada setiap rapat kita selalu 

dilibatkan, dan ada juga anggota dari LPMD yang juga terlibat 

langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan dana desa.” 

 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sari Asih selaku kasih 

perencanaan pada saat wawancara sebagai berikut:  

“LPMD itu peranya sebagai pengawas dan menampung aspirasi 

masyarakat mbak, dan menyampaikannya pada saat musyawarah 

nanti. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 



dana desa mereka tidak terlibat, karna sudah ada tim pelaksa 

kegiatan sendiri.” 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran LPMD 

hanya sebatas mitra pemerintahan yang bertugas sebagai  penyusun 

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong 

royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 

Adapun tugas dan fungsi dari LPMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lebaga 

Kemasyarakatan  yaitu sebagai berikut :  

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan. 

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat. 

4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan 

hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta 

swadaya gotong royong masyarakat.  

6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 

daya alam serta keserasian lingkungan hidup. 



d. Karangtaruna  

Peran dari Karangtaruna Desa dalam pengambilan keputusan 

yang  berkaitan dana desa juga sangat mempengaruhi. Karangtaruna ikut 

serta dalam musyawarah, yaitu sebagai penyampai aspirasi dari 

kepemudaan masyarakat desa, juga sebagai pengguna dana desa bilamana 

ada program yang diajukan kepada pemerintah desa. Karangtaruna 

mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial 

terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, 

rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di 

lingkungannya. Adapun fungsi dari Karangtaruna sebagaimana ketentuan 

dalam PEMENDAGRI Pasal 17 No. 5 Tahun 2007 sebagai berikut: 

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. 

2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. 

3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi 

muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan 

terarah serta berkesinambungan. 

4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan 

bagi generasi muda di lingkungannya. 

5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran 

tanggung jawab sosial generasi muda. 



6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa 

kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai 

kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat 

mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, 

kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis 

lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi 

kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya. 

8. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. penguatan sistem 

jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan 

dengan berbagai sektor lainnya.  

9. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial 

yang actual.  

10. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja, dan 

penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, 

rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, 

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. 

 

 



e. PKK ( Pembina Kesejeahteraan Keluarga ) 

Peran dari PKK di pemerintahan desa yaitu sebagai peningkatan 

masyarakat desa yaitu berkaitan ibu dan anak. Sesuai dengan hasil 

wawancar dengan Ibu Sari Asih yaitu sebagai berikut :  

“Peran dari PKK itu yaitu sebagai mitra yang berfokus kebagian ibu 

dan anak, seperti posyandu, pelatihan ibu-ibu yang ada di desa, 

serta mengurus PAUD yang ada disetiap di pedukuhan, dan pada 

setiap musyawarah yang ada yang berkaitan dengan dana desa 

anggota PKK selalu dilibatkan.” 

 

Dari penjelasan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa PKK 

(Pembina Kesejeahteraan Keluarga) berperan sebagai peningkatan masyarakat 

namun hanya berkaitan ibu-ibu dan anak-anak saja, seperti mengurus 

pengelolaan Paud yang ada di setiap dusun dan lain-lain. dalam sosialisasi yang 

berkaitan dengan dana desa PKK juga selalu di libatkan namun hanya 

perwakilan saja. Dalam hal ini PKK sangat berperan dalam pemerintahan desa 

untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Adapun tugas dan fungsi PKK 

sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten/Kota yaitu 

sebagai berikut:  

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. 

2. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK 

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat 

mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan 

disepakati. 



3. Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi 

masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga 

yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya 

mencapai keluarga sejahtera. 

5. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan 

program kerja. 

6. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang 

berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan. 

7. Membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK 

Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun 

Tim Penggerak PKK setempat. 

8. melaksanakan tertib administrasi. 

f. KUD ( Koperasi Unit Desa) 

Peran KUD (Koperasi Unit Desa) yaitu sebagai pusat layanan 

perekonomian di daerah perdesaan. Adanya koperasi unit desa di harapkan 

dapat membantu perekonomian masyarakat yang masih lemah atau 

masyarakat kecil. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk 

menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Adapun usaha yang di 



lakukan oleh koperasi unit desa yaitu seperti simpan pinjam, perdagangan, 

produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sesuai instruksi 

presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan 

bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat 

layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta 

dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya 

bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat 

menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil 

makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang 

ekonomi. 

g. Kelompok Tani  

Menurut BPLPP (1990) tujuan dibentuknya kelompok tani 

adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan 

keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian. Kelompok tani 

merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media 

penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha 

tani yang lebih baik lagi. Aktivitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat 

dari adanya peningkatan-peningkatan dalam produktivitas usaha tani yang 

di harapkan akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan 

mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan 



keluarganya. Dalam  pertanian Desa Tirtonirmolo sangat di dukung dengan 

kondisi tanah yang subur, sehingga mendukung pertumbuhan berbagai 

macam tanaman, salah satu hasil pertanian Desa Tirtonirmolo yaitu 

tanaman padi, jagung, tebu, singkong dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dari 

kondisi geografis, yaitu Desa Tirtonirmolo merupakan daerah datar dan 

landai yang merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 

(41,62 %). 

B. KESEJAHTERAAN  

1. Aktifitas Masyarakat 

  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.  

Dengan adanya dana desa memberi harapan baru untuk masyarakat desa 

untuk dapat lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, baik secara ekonomi, 

pembangunan,kesehatan maupun lainya. Menurut BKKBN masyarakat dapat 

dikatogorikan sejahteraapabilah 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. 

Masyarakat Desa Tirtonirmolo pada umunya bekerja sebagai petani, hal 

ini di dukung dengan keadan tanah yang subur sehingga mendukung berbagai 

macam tanaman, salah satunya yaitu tanaman padi, tebu, jagung dan lain-lain. 



Kemudian didukung dengan keadaan geografis Desa Tirtonirmolo yang terletak 

di dataran yang landai sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Namun hal 

ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di kalangan pemuda, 

dikarenakan mereka beranggapan dengan bertani tidak cukup untuk menopang 

ekonomi keluarga ataupun tidak ingi meneruskan pekerjaan orang tua sebagai 

petani. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Nursalim selaku Kasih Perencanaan 

Desa yaitu sebagai berikut.  

“anak-anak pemuda disini itu kebanyakan tidak ingin menjadi 

petani mbak, karena mereka beranggapan dengan bertani tidak akan 

bisa maju, padahal jika dalam bertani dilakukan dengan baik, maka 

hasilnya pun akan baik, malah gaji atau hasil kerja nya akan lebih 

tinggi dari hasil mereka kerja sebagai beruh di luar desa, banyak di 

antara mereka menjual lahan bertani untuk menjadi modal, ataupun 

merubahnya menjadi bangunan, ya bisa dibilang untuk sumberdaya 

manusia nya sangat kekurangan lah mbak.” 

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwasanya sumber daya manusia 

dalam hal bertani sangatlah kurang, hal ini di karenakan masyarakat khususnya 

pemuda enggan untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya. Meskipun keadaan 

geografis tanah dan sebagainya sangat mendukung, dan tak jarang juga pemerintahan 

desa mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi terkait pertanian. Namun hal 

ini juga tidak bisa dikatakan berhasil karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan yang telah di adakan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dari 

wawancara dengan Ibu Sari Asih selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut.  

“Ya kalau kiat-kiat dari pemerintahan desa yang di danai oleh dana 

desa itu sudah sering kita laksanakan mbak, seperti pelatihan 

bercocok tanam, pemberian pupuk gratis, dan sebagainya. Adapun 



selain bertani kita juga mengadakan pelatihan seperti membengkel, 

membuat parsel, mengelolah hasil bertani menjadi lebih bernilai 

dan lain-lain mbak, tapi kan kalau ditanya berhasil atau tidaknya 

perlu proses.” 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpukan bahwasanya penggunaan 

dana desa di Desa Tirtonirmolo kurang berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari 

dampak yang ada pada keadaan masyarakat, hal ini dikarenakan dari factor partisipasi 

masyarakat itu sendiri. Berikut adalah data ekonomi masyarakat pada tahun 2016-

2017. 

Tabel 3.6 Data Ekonomi Masyarakat Tahun 2016-2017 

No  Keterangan  Jumlah  

1. Jumlah Masyarakat Tahun Lalu  11520 orang  

2.  Jumlah Masyarakat Tahun Ini 11534 orang 

3.  Jumlah Angkatan Kerja  3932 orang 

4. Jumlah Penduduk Yang Masih Sekolah  2600 orang 

5. Jumlah Penduduk Yang Menjadi Ibu Rumah 

Tanga 

2070 orang 

6. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Tidak Tentu  2011 orang 

7. Jumlah Masyarakat Tidak Bekerja Yang Terdata  69 orang 

8 Jumlah Masyarakat Yang Tidak Terdata  019 orang 

  (Sumber : Data laporan perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016-2017) 

Dari keseluruhan penjelasan yang ada di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya dengan adanya dana desa belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan 

kurangnya partisipasi masyaraka terhadap pelaksanaan dana desa tersebut. Meskipun 

telah dilakukan berbagai macam cara oleh pemerintahan desa. Baik berupa pelatihan 



ataupun dengan cara pemberian barang ataupun alat yang mendukung masyarakat 

agar dapat menjadi lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo dalam hal ekonomi belum 

berjalan dengan baik, meskipun dengan adanya dana desa.  

Tabel 3.7 Data Matapencaharian Masyarakat 

No  Jenis Pekerjaan  Laki-Laki  Perempuan  

1. Petani  388 Orang 71 Orang 

2. Buruh Migran  188 Orang 187 Orang 

3. Pedagang Klontong 12 Orang 12 Orang 

4. Peternak  63 Orang 22 Orang 

5. Tukang Kayu 30 Orang - 

6. Tukang Batu 193 Orang - 

7. Pembantu Rumah Tangga - 59 

8. Wiraswasta 869 Orang 1245 Orang 

9. Perangkat Desa 19 Orang 6 Orang 

10. Buruh Harian Lepas  1354 Orang 2432 Orang 

11. Sopir 4617 Orang - 

12. Pemilik Rumah Makan 40 Orang 17 Orang 

13. Pemulung  13 Orang 27 Orang 

14. Pengrajin Industri Rumah Tangga  3717 Orang 88 Orang  

  (Sumber : Data laporan perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016-2017) 

Dari data tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

masyarakat Desa Tirtonirmolo sebagian besar sebagai buruh harian lepas, yaitu 

sebesar 1354 Laki-laki dan 2432 Perempuan. Dan masih tingginya tingkat 



pengangguran, dan masih ditemukannya masyarakat yang bekerja sebagai pemulung. 

Anak-anak dan nenek terlantar. 

a. Pendapatan Masyarakat 

Masyarakat Desa Tirtonirmolo merupakan sebagian besar adalah bertani. 

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. Madukismo 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 tanahDana Desa yang diberikan 

pemerintah pusat ke desa sedikit banyak sangat berpengaruh pada tingkat sosial 

masyarakat, yang mana diharapkan dapat membuat masyarakat desa lebih sejahtera 

dan berdaya dari keadaan sebelumnya. Meskipun demikian  pada kenyataannya masih 

banyak beberapa kendala yang dihadapi Desa Tirtonirmolo yaitu sebagai berikut : 



kurangnya sumber daya manusia dari kalangan pemuda menjadi kendala di 

Desa Tirtonirmolo. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Nusalim selaku Kasih Perencanaan 

Desa Tirtonirmolo pada saat wawancara, yaitu sebagai berikut : 

“Jadi peminat dalam hal bertani di Desa Tirtonirmolo ini sangat sedikit mbak, 

terutama di kalangan remaja, mereka lebih memilih bekerja di luar kota maupun 

desa, yaitu sebagai buruh lepas di bandingkan menerusi pekerjaan orang tua 

mereka sebagai petani, hal ini tentu sangat di sayangkan sekali, mengingat Desa 

Tirtonirmolo sangat mendukung dalam pertanian dengan kesuburan tananya, 

tidak jarang di antara mereka juga menjual lahan pertanian untuk mendapatkan 

pekerjaan lain.” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Desa Tirtonirmolo masih 

minimnya dampak sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dikarenakan 

kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Hal ini di buktikan dengan terdapatnya anak-anak dan lansia 

yang terlantar, minimnya tingkat pendidikan dan masih ditemukannya anak-anak 

yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi, dan masih 

tingginya tingkat pernikahan dini yang ada di Desa Tirtonirmolo. Pernyataan  ini di 

buktikan pada tabel data pekerjaan masyarakat Desa Tirtonirmolo yang ada pada Bab 

II di halaman 43.  

b. Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  

Dari data tabel sebelumnya membuktikan bahwasannya masih tinggi tingkat 

pengangguran di Desa Tirtonirmolo yaitu sebesar 11,50% atau berjumlah 2611 orang,  

dan tingginya masyarakat yang juga bekerja menjadi buruh, yang mayoritas dari 

muda-mudi Desa Tirtonirmolo. Jumlah masyarakat Desa Tirtonirmolo 11.543 laki-



laki, 11.313 perempuan. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel yang ada 

dibawah ini.  

Table 3.8 Data Ekonomi Masyarakat 

No  Nama  Jumlah  

a.  Tingkat Pengangguran  

1. Jumlah angkatan kerja (usia 18-56) 3932 Orang  

2. Jumlah penduduk usia 18-65 yang masih sekolah 

dan tidak bekerja  

2600 Orang 

3. Jumlah penduduk usia  18-56 yang menjadi ibu 

rumah tangga 

2070 Orang 

4. Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja penuh  2224 Orang 

5. Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja tidak 

tentu 

2011 Orang 

6. Jumlah penduduk usia 18-56 yang cacat dan tidak 

bekerja  

49 Orang 

7. Jumlah penduduk usia 18-56 yang cacat bekerja  6 Orang 

b. Tingkat Kesejahteraan Keluarga   

1. Jumlah Kesejahteraan  1404 Keluarga  

2. Jumlah Keluarga Sejahtera 1 1325 Keluarga 

3. Jumlah Keluarga Sejahtera 2 1220 Keluarga 

4. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 2770 Keluarga 

5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus 677 Keluarga 

6. Total Jumlah Kepala Keluarga  7396 Keluarga 

           (Sumber : Data laporan perkembangan desa dan kelurahan Tahun 2016-2017) 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan masih tinggi tingkat pengangguran yang 

ada di Desa Tirtonirmolo, meskipun telah dilakukan berbagai macam cara untuk 



mengurangi pengangguran dengan cara pelatihan-pelatihan yang ada, di karenakan 

kurang partisipasi dari masyarakat terutama dikalangan muda-mudi desa.  

b. Pendidikan Masyarakat 

Tabel 3.9 Data Pendidikan Berdasarkan Kartu Keluarga Desa 

Tirtonirmolo  

No  Kelompok  Jumlah % Laki-

Laki  

& Perempuan  & 

1.  SLTA/Sederajat 6209 27.30 

% 

3343 14.72% 2861 12.58% 

2.  Tidak/Belom 

Sekolah  

5393 23 72% 2616 11.50% 2777 12.21% 

3.  Tamat 

SD/Sederajat 

5007 22.02% 2437 10.72% 2570 11.30% 

4.  SLTP/Sederajat 3356 14.76% 1702 7.48% 1654 7.27% 

5.  Diploma/Strata 1 1460 6.42% 757 3.33% 703 3.09% 

6. Belum Tamat SD/ 

Sederajat 

595 2.62% 312 1.37% 283 1.24% 

7.  Akademi/Diploma 

III/S.Muda 

498 2.19% 229 1.01% 269 1.18% 

8. Diploma I/II 144 0.63% 49 0.22% 95 1.18% 

9.  Strata II 73 0.32% 47 0.21% 26 0.11% 

10.  Strata III 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 

 Belom Mengisi 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 

 Total  22740 100% 11501 50.58% 11239 49.42% 



(Sumber: https://bantulkab.bps.go.id) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Tirtonirmolo masih rendah, hal ini dibuktikan dengan data di atas yang menunjukan 

bahwa masih tingginya masyarakat yang tidak sekolah atau belum sekolah yaitu 

sekitar 12.21%  atau sekitar 5393 orang, dan tingginya masyarakat yang hanya 

tamatan Sekolah Dasar yaitu berjumlah 22.02% atau 5007 orang, hal ini dikarenakan 

berbagai macam faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi yang kemudian 

berpangaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran. Menurut Bapak Nursalim 

selaku Kasih Perencanaan pada saat wawancara yaitu sebagai berikut. 

“Tingkat pendidikan yang ada di Desa Tirtonirmolo ini masih 

dikatagorikan minim mbak, karena banyak sekali faktornya baik karna 

faktor ekonomi, maupun dari individunya sendiri. Kebanyakan untuk 

kalangan pemuda itu hanya sebatas tamat SMP ataupun SMA, kemudian 

mereka lebih memilih untuk bekerja, baik didalam desa maupu menjadi 

buruh lepas di luar desa.” 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di 

Desa Tirtonirmolo ini masih sangat minim, hal ini di karenkan salah satunya yaitu 

faktor ekonomi. Masyarakat khususnya dikalangan pemudah lebih memilih bekerja 

untuk membantu keadaan ekonomi keluarga. Hal ini juga dibuktikannya pada tabel 

tingkat pendikan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, yang kemudian berdampak 

pada tingkat pernikahan dini, kemudian mempengaruhi tingkat kesehatan pada ibu 

muda yang hamil, atau tingginya tingkat ibu hamil yang meninggal. 

https://bantulkab.bps.go.id/


Kemudian Bapak Nursalim juga mengatakan bahwa, sosialisasi bahayanya 

pernikahan dini juga sering kali dilaksanakan, selain itu pelatihan pembekalan kerja 

juga sering dilakukan, namun hal ini tidak banyak berpengaruh pada masyarakat desa. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana desa tidak 

terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo.  

Evaluasi Secara Umum  

Adanya Dana Desa tentu saja memberi harapan baru untuk masyarakat 

desa. Dalam penggunaan dana desa yang sudah di atur oleh pemerintah yang 

menyebutkan dana desa diperuntukan untuk membiyayai pembangunan, pembinaan, 

pendidikan, perekonomian masyarakat agar dapat lebih sejahtera. Adapun realisasi 

penggunaan Dana Desa Tirtonirmolo pada Tahun 2016-2017 itu memang di 

prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan yang diharapkan masyarakat 

dapat lebih sejahtera dari keadaaan sebelumnya, pemerintahan Desa Tirtonirmolo 

pada tahun 2016-2017 lebih memprioritaskan dana desa ke arah pembangunan desa, 

dikarenakan memang pembangunan di desa tirtonirmolo masih sangat minim begitu 

juga dengan kesejahteraanya, yang mana dari penerapan dana desa di harapkan 

keadaan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lainya bisa lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk membuat 

keadaan masyarakat menjadi ke arah yang lebih baik atau sejahtera yaitu dengan 

mengadakan pelatihan, pembangunan, rehabilitasi dan lainya. Namun dalam hal ini 

tentu saja perlunya partisipasi dari masyarakat umum maupun lembaga pemerintah, 



dan organisasi pemerintah desa, meskipun pada kenyataanya partisipasi dari 

masyarakat khusunya kalangan pemuda masih sangat minim sehingga pelaksanaan 

kegiatan desa bisa dikatan kurang berjalan dengan baik. 

 Kurangnya keterbukaan mengenai  data yang diperoleh untuk peneliti. 

Pemerintah Desa Tirtonirmolo tidak mempunyai data file copy yang lengkap untuk 

bisa menjadi acuan untuk peneliti, dikarenakan aturan yang berbentuk amplikasi dari 

pemerintahan (SIKUDES), hal ini tentu saja menjadi kendala bagi setiap peneliti 

yang ada di Desa Tirtonirmolo.   

 


