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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penjelasan UU No. 06 tahun 2014 menyatakan perencanaan pembangunan 

desa dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa setempat 

melalui beberapa cara misal dengan musyawarah dalam perencanaan 

pembangunan desa. Tujuan dari pembangunan desa itu sendiri menurut Undang-

undang No. 06 Tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia, memperbanyak pembangunan untuk sarana 

dan prasarana desa setempat, mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan 

melibatkan penduduk desa, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan 

lebih maksimal serta menganggulangi kemiskinan desa dengan melalui 

penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar. Pemerintah desa wajib mengetahui 

program-program sektor apa saja yang masuk ke desa dan diintegrasikan dengan 

rencana pembangunan desa setempat. Rencana dan pelaksanaan pembangunan 

desa harus melibatkan masyarakat agar mereka dapat memantau pembangunan 

di desa tersebut (Yuliansyah dan Rusmianto,2016). 

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2 Dana Desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. 
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Dana Desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya Dana Desa yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat 

desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan 

publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari 

pembangunan. Data menunjukkan perkembangan jumlah Dana Desa di Jawa 

Timur adalah sebesar Rp1.161.076.912.591. Perkembangan Dana Desa di 

Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan sebesar Rp. 118.067.633.000 atau 

124% dari Dana Desa sebesar Rp. 94.880.517.000 pada tahun 2015 lalu 

mengalami kenaikan di Tahun 2016 sebesar Rp. 212.948.150.000 (Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

2014). 

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasakan PP No. 34 tahun 2014 adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota sebesar 10% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana 

alokasi Khusus (DAK). Data menunjukkan perkembangan Alokasi Dana Desa 

di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan sebesar Rp. 73.995.822.398 atau 

148% dari jumlah alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 

49.960.320.000 meningkat di tahun 2016 sebesar Rp. 123.956.142.398. 

Pengalokasian Alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan:  

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 
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b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa , dan 

tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa 

(ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.  

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan 

bersifat multidimensional. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep 

mengalami penurunan. Selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di 

Sumenep tercatat lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah Jawa 

Timur. Pertumbuhan ekonomi di Sumenep sebesar 1,27% pada tahun. Pada 

tahun 2015 data jumlah penduduk miskin sebesar 216.840 jiwa atau 20,02 dari 

jumlah penduduk sekitar 1.072,113 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di 

tahun 2016 sebesar 216.140 atau 20,09% dari jumlah penduduk 1.076.805 jiwa. 

2015 dan meningkat menjadi 2,58% di tahun 2016. Angka kemiskinan diukur 

dengan pendapatan yang diperoleh penduduk setempat dengan kriteria 

pendapatan sebesar Rp. 301.781 per kapita per bulannya. Jadi bila dalam satu 

keluarga terdapat empat orang dan pendapatannya dibawah Rp. 1.200.000 per 

bulan, maka itu termasuk dalam penduduk miskin. Oleh sebab itu, upaya 

penanganan terhadap kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan lebih 

ditingkatkan lagi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat setempat dan 

dilaksanakan secara terpadu dan merata (Badan Pusat Statistik,2016). 

Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep berada di peringkat ketiga dari 

atas 20,49% atau peringkat 35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurut 

anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari, pihaknya sangat menyayangkan 

dengan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep karena secara tidak 
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langsung kita miskin di daerah yang kaya akan potensi. Pengentasan kemiskinan 

di Sumenep dinilai kurang maksimal karena pengelolaan Dana desa dan Alokasi 

dana desa tidak tepat sasaran.  Dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015-2016 

rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan tetapi kemiskinan di sumenep 

hanya menurun sebesar 700 jiwa saja. Hal ini disebabkan ada beberapa desa yang 

belum mengetahui bagaimana cara menggunaan dana desa, karena sosialisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten yaitu Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dimana anggaran dana desa tersebut 

sudah dianggarkan dan dipergunakan Kepala Desa tetapi tidak sesuai dengan 

aturan perundang-undangan. Penggunaan dana desa yang dilakukan oleh 

beberapa kepala desa digunakan untuk membangun polindes dan merenovasi 

kantor desa dan batas desa, dimana manfaatnya tidak berdampak langsung 

kepada masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa yang tidak tepat pada sasaran 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa 

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Sumenep”. Hal tersebut 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian karena Dana desa dan Alokasi dana 

desa di Kabupaten Sumenep sangat tinggi tetapi kemiskinan desa hanya 

menurun sedikit.  
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh dana desa  dan lokasi dana desa terhadap Jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tahun 2015-2016 ? 

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, agar pembahasan ini tidak meluas 

dan hanya difokuskan pada pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap  

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2016. 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tahun 2015-2016. 

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran

terhadap pengambil kebijakan dalam hal penggunaan Dana desa dan

Alokasi dana desa dalam pengentasan Jumlah Penduduk Miskin di

Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk

penelitian yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah terhadap Dana desa dan Alokasi dana desa.


