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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan pemerataan pembangunan merupakan cara utama yang bisa 

dilakukan sebagai strategi pembangunan di Indonesia hingga pada unit terkecil 

dalam sebuah negara yaitu pembangunan pada tingkat pedesaan. Pembangunan 

daerah pedesaan merupakan subjek pembangunan yang selanjutnya ddidasarkan 

atas kesadaran warga desa untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakat di desa. Hal ini dikarenakan hampir semua penduduk Indonesia 

terdapat di daerah pedesaan. Potensi desa berupa jumlah penduduk dan 

komponen alam akan bisa mendapatkan aset melalui AlokasinDana Desa 

(ADD). 

Berdasarakan Undang-undang yang terdapat pada Nomorn32 

Tahunn2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan kewenangan secara 

otonom dengan kewenangannyang seluas-luasnyanuntuk mengatur semua 

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang tentunya pengaturan tersebutntidak 

boleh bertentanganndengan pemerintah pusat. Secara umum pengaturan otonomi 

daerah digunakan untuk membuat kebijakan pada suatu daerah khusus pada 

peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Suatu otonomi daerah 

harus nyata, dalam artian bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan apa 

yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan. Selain nyata, aspek lain yang 

harus dipenuhi dalam otonomi daerah adalah harus bertanggung jawab yang 

berarti dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan 
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pemberian otonomi untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Terkait dengan Alokasi Dana Desa, atau yang biasai disebut ADD adalah 

keuangan yang dimiliki desa yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari 

bagi hasil atas pajak daerah serta diperoleh dari pusat yang berupa dana 

perimbangan keuangan pusat secara proporsional. Alokasi Dana Desa dapat 

diartikan bahwa desa memiliki kewenangan atau otonomi sendiri 

untuknmengatur dannmengurus desanya sendiri. Beberapa aspek pemanfaatan 

keunagna desa biasanya mengenai perbaikannpelayanan publik dannpeningkatan 

kesejahteraan masyarakay desa. 

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk membiayai sebagian program 

pemerintahanndesa dalam melaksanakan kegiatannpemberdayaan masyarakat, 

tunjangan aparatur pemerintah desa serta dana pembangunan infrastruktur desa. 

Sumber-sumber dari suau penerimaan yang bisa digunakannuntuk membiayai 

kegiatannsalah satunya melalui penerimaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana 

Desa bisa dimanfaatkan untuk aspek pemberdayaan masyarakat. Pada aspek 

pemberdayaan biasanya meliputi pengembangkan, program kemanriran serta 

memperkuat bidang sosial ekonomi masyarakat desa (Eko 2002).  

Strategi yang bisa digunakan agar pemberdayaan masyarakat desa bisa 

berjalan efektif adalah dengan cara melibatkan unsur masyarakat dan unsur 

pemerintahan yang memang memiliki kebijakan untuk membangun dengan cara 

yang lebih reaktif serta mampu memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa 
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melalui alokasi anggaran sehingga masyarakat mampu untuk memanfaatkan 

potensi sesuai dengan yang dimiliki daerah masing-masing.  

Penggunaan Alokasi Dana Desa seharusnya memberikan manfaat bagi 

masyarakat desa, hal ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang nantinya akan 

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa. Beberapa poin 

pemanfaatan alokasi dana desa yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa yaitu: 

a) Meningkatkan aspek sosial yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan 

b) Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui industri rumah tangga 

c) Menekan angka kemiskinanan melalui pemberdayaan masyarakat desa. 

Pembangunan desa harus mengedepankannkebersamaan, kekeluargaan, 

dan kegotongroyongannguna mewujudkannperdamaian dannkeadilan sosial. 

Maka sudah sewajarnya jika kegiatan pembangunanndan pemberdayaan 

masyarakat pedesaannmelaui anggarannpendapatan dan belanja desa (APBDes) 

harus dipastikannagar mengikutsertakan masyarakat desa mulaindari 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta terkait dengan pengawasan. 

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses 

perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak 

mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannyanpembangunanndesa. 

Alokasi dana desa harus digunakanndan di alokasikan sebagaimananmestinya 
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sesuai dengannundang-undang dannketentuan yang berlaku yangntelah 

ditetapkan pemerintahnIndonesia. 

Jadi Alokasi DananDesa (ADD) merupakanndana yang dialokasikan 

oleh pemerintahnkabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat danndaerah yang diterima olehnkabupaten. 

Alokasi DananDesa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan 

untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

(Permendagri No. n113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). 

Pemberiannalokasi dana desa merupakannstimulus bagi kemandirian 

masyarakat desa dalamnmelakukan pembangunanndi wilayahnya. Alokasi Dana 

Desa (ADD) merupakan dananperimbangan yang diterimankabupaten dalam 

anggarannpendapatan dannbelanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana 

alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal1 Ayat 10). 

Desa Batuputih Daya merupakan sebuah desa yang terdapat di 

Kabupaten Sumenep dengan mayoritas penduduk yang bermatapencaharian 

sebagai petani dan penambang batu kapur. Namun sebenarnya terdapat potensi 

lain yang terdapat di Desa Batu Putih Daya yang berupa wisata Batu Kapur yang 

diharapkan mampu memberikan ruang kontribusi bagi warga terutama pemuda 

desa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu adanya peningkatan 

jumlah anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang pada tahun 2017 

sebesar Rp 271 miliar lebih, menjadi Rp 276 miliar lebih di tahun 2018 

diharapkan juga mampu menjadi pendanaan tambahan bagi desa-desa yang 
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terdapat di Kabupaten Sumenep, termasuk di Desa Batu Putih Daya yang 

memiliki program utama berupa peningkatan pertanian dan pemenuhan 

kebutuhan listrik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis tentang 

“Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Provinsi 

Jawa Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana alokasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan 

Batu Putih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Putih Daya 

dengan adanya Dana Desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih 

Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur? 

3. Bagiamana pendapat masyarakat Desa Batu Putih Daya mengenai pemanfaatan 

Dana Desa di Desa Batu Putih? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan pada penelitian ini, dan 

dengan tujuan agar pembahasan lebih difokuskan pada beberapa variabel penting. 

Maka ditetapkan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

terkait dengan pengambilan data terkait pengalokasian Dana Desa dan Peningkatan 
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Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih 

Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. 

Pemanfaatan alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu 

Putih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur digunakan pada beberapa aspek, 

yaitu aspek agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur yang 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

Pengalokasian Dana Desa dan variabel Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep 

Provinsi Jawa Timur diperoleh dari hasil tabulai angket yang diberikan kepada 

responden di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep 

Provinsi Jawa Timur.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui alokasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Batu Putih Daya 

Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur  

2. Menganalisis manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Putih Daya 

dengan adanya Dana Desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih 

Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur  

3. Mengetahui pendapat masyarakat Desa Batu Putih Daya mengenai pemanfaatan 

Dana Desa di Desa Batu Putih. 
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1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Untuk Pemerintah Desa Batu Putih Daya dan Pemerintah Kabupaten Sumenep 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan informasi 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah desa dan pemerintah 

daerah di KabupatennSumenep. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan 

menjadi sumber informasi untuk penelitian selnjutnya. 

 


