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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Seremban Jaya Kecamatan
Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini berlangsung pada bulan
18 Juli 2019 sampai selesai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada
ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Pemanfaatan Dana
Desa Dalam Pembangunan Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan
dengan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seremban Jaya
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Jumlah
informan penelitian ini sebanyak 20 (orang), yang menjadi Key informan pada
penelitian ini adalah Kepala Desa Seremban Jaya, Sekretari Desa, KAUR
Pembangunan dan Ketua BPD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis,
dapat disimpulkan bahwa  Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa
Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018
dalam kategori sudah cukup Efektif dan maksimal, dengan alasan bahwa didapat
Pembangunan yang  terealisasi sesuai dengan perencanaan pembangunan yang
diusulkan.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 ayat 1

menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah  satu  pendapatan desa. Dana

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang disalurkan pemerintahan lebih ditujukan

untuk  membiayai  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 mengangkat desa menjadi subjek

pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan serta urusan rumah tangga

lainnya yang bersangkutan dengan urusan desa. UU  tersebut memiliki komitmen

untuk melindungi dan memberdayakan  masyarakat yang dapat menciptakan landasan

yang  kokoh dalam  melaksanakan  pemerintahan dan pembangunan menuju  yang

adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan

pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan
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digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa.

Prinsip otonomi sangat tegas dalam masalah pembangunan dan keuangan

Desa, karena sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa untuk pembangunan dan

pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa merupakan unsur

pokok dalam sistem pembangunan nasional yang dikembangkan secara integral dan

bukan hanya diperlukan sebagai asal jadi atau sub sistence. Pelaksanaan

pembangunan Desa subtansi dan esensi atau hakekatnya menyangkut 78% jumlah

penduduk Indonesia sekaligus masa depannya, sehingga pembangunan Desa tidak

dapat ditunda-tunda lagi. Karena keberhasilan pembangunan merupakan petanda

berhasilnya pembangunan nasional dan landasan yang kuat bagi pertumbuhan

ekonomi nasional yang sehat. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintahadalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan

kehidupan masyarakatnya.

Realisasi Dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan

perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta  memperkuat

masyarakatsebagai subjek dari pembangunan.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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2014 Tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemanfaatan Dana desa tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah dan berbagai Peraturan Menteri

(Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi serta Menteri Keuangan). Undang-undang dan peraturan pemerintah

tersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dana desa dan

melaksanakan pembangunan di desa.

Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan desa, meliputi:

a. Pembangunan, pengembangan,dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan

prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana,

pendidikan, sosial,dan kebudayaan.
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d. Pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi

pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan

mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang

sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional dan pembangunan

nasional  secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan

dari segala urusan dan program-program dari pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memilki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada

prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi,

akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan

pemerintahan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri,

yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang

mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan desanya,

menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana

tersebut dengan efisien danseefektif  mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada

sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga

kelangsungan proses pembangunan.
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Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas

Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan

kewenangan yang mencakup:

a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;

b) Kewenangan lokal berskala Desa;

c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau

pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi,

atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam  rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa dan peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah

pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang

bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama

masyarakat pedesaan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan

kepada Desa terdapat pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana

Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa

kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa yang menyebutkan bahwa keuangan

Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
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segala sesuatu berupa uang dan barang yang menimbulkan pendapatan, belanja,

pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana

perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah

nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung

dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana

sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan  menyebabkan peningkatan terhadap

pendapatan Desa.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan

secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

terdiri dari:

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan

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

b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

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

diterima Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan  kepada pemerintah Kabupaten

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa

dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk

mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah

sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah

Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah

tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh

pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Oleh  karena itu Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta

mengutamakan kepentingan masyarakat. ( Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 2 Tentang Desa).
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Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya

kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus

pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Pada saat ini,

peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan

pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama

pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintahan Desa. untuk dapat

menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus

dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan

lingkungan sekitarnya.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada

wilayah Desa Seremban Jaya yang merupakan  salah  satu Desa yang  ada di

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang telah menerima Dana

Desa. Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

menerima Dana Desa sejak Tahun 2015.

Pemanfaatan dana desa di Desa Seremban Jaya dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan

realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam

hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Berikut tabel daftar usulan program-program pembangunan ( sarana dan

prasarana) di Desa Seremban Jaya.
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Tabel 1.1
Daftar Usulan Pembangunan ( Fisik, Sarana dan Prasarana Desa Seremban

Jaya Tahun (2018)

No Usulan Pembangunan Fisik
(Sarana dan Prasarana)

Volume Sumber Dana

1. Pembangunan semenisasi Jalan
Pendidikan

400 M Dana Desa

2. Pembangunan semenisasi Jalan
TPU Nasrani

400 M Dana Desa

3. Pembangunan Jalan Baru
(Galian/Timbunan)

400 M Dana Desa

4. Pembangunan Box
Culvert/Jembatan

1 Unit Dana Desa

5. Pembangunan MCK (Mandi,
Cuci, Kakus)

1 Unit Dana Desa

6. Operasional Perkantoran - ADD+Dana Desa
Sumber : Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Seremban Jaya telah

mengusulkan 5 (lima) usulan pembangunan untuk anggaran 2018, yaitu 5 (lima)

usulan pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa, dan 1 (satu)

program lainnya menggunakan Alokasi Dana Desa. Dari daftar usulan pembangunan

tersebut kemudian dibuat dan dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APB-Desa).

Mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa, pemerintah

desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai

dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Seremban Jaya

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami beberapa

kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat

program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa

Seremban Jaya ini, kemudian yang menjadi salah satu penghambat pembangunan di

Desa  Seremban Jaya ini adalah keadaan banjir yang datang sehingga membuat

sedikit terhambatnya pembangunan di Desa ini.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana

pelaksanaan pemanfaatan dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa

pembangunan fisik dalam hal ini sarana prasarana serta memberikan gambaran sejauh

manapula partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

di Desa khususnya di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Rokan Hilir.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “ Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa

Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai program pembangunan?

2. Apa yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa sesuai dengan program?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemanfaatan Dana Desa digunakan sesuai program

pembangunan

2. Untuk mengetahui apa yang dihasilkan dari pemanfaatan Dana Desa

Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

1.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan

masukan bagi berbagai pihak khusunya kepada pemerintah Desa Seremban

Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka

penyelenggara pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa. Sehingga

dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan Desa dan

pemberdayaan  masyarakat.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas

akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah

pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan penelitian ini, maka

penulis memberikan gambaran penulisan melalui Sistematika penulisan
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dengan cara membagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan antar bab

satu dengan yang lainnya.

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, penulis mengawali penulisan dengan dimulai

dari bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam bab 2 ini, penulis memberi penjelasan yang meliputi

pengertian desa, pembangunan, pembangunan desa, efektivitas,

akuntabilitas, dana desa, penelitian terdahulu, pandangan islam

mengenai dana desa, konsep operasional, defenisi konsep, serta

kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, waktu

dan tempat peneltian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, informan penelitian, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang

objek dan lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis,

gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan

pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan hasil penelitian dan

membuat dan membuat beberapa saran



14

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian  Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi,

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1),

Desa adalah adat atau yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat setempat

berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau  hak  tradisional  yang

diakui dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) Desa adalah suatu

kesatuan wilayah yang  dihuni oleh sejumlah  keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri  (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau  desa merupakan

kelompok  rumah diluar kota yang merupakan  kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang  mempunyai susunan asli berdasarkan  hak  asal usul

yang bersifat istimewa. Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  pemerintahan

desa adalah  keanekaragaman , partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.
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Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukaan di

wilayah  pedesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah  Desa adalah

pembagian  wilayah administrasi dibawah  Kecamatan, yang di pimpin oleh

Kepala Desa.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), beberapa ciri umum

desa yang universal sifatnya:

1. Desa pada umumnya terletak di atau snagat dekat dengan wilayah usaha

tani.

2. Dalam wilayah  itu, pertanian  merupakan kegiatan ekonomi yang

dominan.

3. Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan

masyarakatnya.

4. Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan  pendatang,

populasi penduduk desa lebih bersifat “ terganti dari dirinya sendiri”.

5. Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam  bentuk tatap muka, dan

6. Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada dikota.

Desa sebagai satu  kesatuan  hukum dimana bertempat tinggal suatu

masyarakat “pemerintahan sendiri’.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

mengenai Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahdan kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang –Undang Nomor 6 Tahun  2014

Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Desa, pemerintah Desa adalah Kepala
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Desa atau yang disebut dengan  nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Desa.

Berdasarkan  uraian diatas, Desa adalah kumpulam  masyarakat hukum

dan  merupakan organisasi  terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur rumah  tangganya  dan  mengurus  kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan  hukum dan adat istiadat setempat. Desa

merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat  istiadat  dan

hukumnya sendiri serta mandiri.

2.1.1 Ciri-Ciri Desa

Adapun ciri-ciri Desa secara umum adalah:

a. Pembangunan di desa  relatif  lambat.

b. Hampir semua masyarakat desa  hidup dari  usaha  pertanian dengan

skala usaha  yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata

pencaharian sebagai petani/agraris, namun sebenarnya mata pencaharian

masyarakat desa sangat di pengaruhi oleh faktor alam  yang ada.

Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat  dibedakan menjadi : desa

nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri

dan sebagainya.

c. Corak kehidupan didesa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.

Masyarakat merupakan gemeinschaef  yang  memiliki unsir gotong

royong yang kuat. Faktor lingkungan geografis memberi pengaruhi juga

terhadap gotong royong diantaranya:
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1. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan

suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.

2. Faktor iklim yang dapat memberikan  pengaruh  positif  maupun

negatif terhadap penduduk  terutama  petani.

3. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir, dan

sebagainya.

d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan

kekeluargaan.

e. Perekonomian desa sangat di pengaruhi oleh musim, bencana  hama,

penyakit, kekeringan,  dan  juga  lainnya.

f. Di pedesaan, adat dan tradisi  masih  terbentuk  dan  berkembang  secara

turun-temurun.

g. Dan  lain-lain.

2.1.2 Kewenangan Desa

Untuk menunjang  kemandirian Desa  maka desa perlu diberikan

kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat.

Adapun  menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi : 1) yang

sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan  lokal berskala

desa yang diakui Kabupaten/Kota. 2) Kewenangan Pemerintah  pusat.

Pemerintah Provinsi  dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaanya

kepada desa sebagai lembaga dan kepala desa sebagai penyelenggaraan

pemerintah desa juga dibantu BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat

desa lainnya terdiri dari :
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1. Sekretaris Desa

2. Pelaksana Teknis Lapangan

3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan  lembaga

perwujudan demokrasi penyelenggaran pemeritahan desa. Anggota BPD

terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku  adat, golongan  profesi, pemuka

agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Adapun wewenang BPD antara lain:

a. Membahas  rancangan  peraturan desa bersama kepala desa

b. Melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan desa

dan peraturan  kepala desa.

c. Mengusulkan  pengangkatan dan  pemberhentian  kepala desa

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.2 Pembangunan

Istilah Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan

orang  lain, daerah yang datu dengan daerah  lainnya. Namun secara umum

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu

pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat

kesepakatan  yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi

kehidupan dan penghidupan bangsa dan  negara yang bersangkutan meskipun

dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.
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Dalam  konteks  yang luas tersebut, Afifudin (2012: 42-47)

mendefenisikan pembangunan dalam beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi

kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi

peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.

2. Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk

terus berkembang baik secara kuantitatif  maupun kualitatif.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.

Keadaan yang lebih baikyang didambakan oleh masyarakat serta

pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlansung  berarti bahwa tujuan

dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan

potensi yang ada.

4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karna pada

hakikatnya perencanaan merupakan kegiatan berfikir sebelum  mengambil

tindakan yang menghasilkan pengambilan  keputusan sekarang tentang

hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa depan sebagai usaha persiapan

yang sistematik dalam pencapaian tujuan.

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan  negara atau bangsa

dalam hal  keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang

sama dimata hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan  masyarakat yang

mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat

gotong  royong.
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Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan  Mulyadi Subri (2006:15)

pembangunan adalah  proses perubahan sistem yang direncanakan kearah

perbaikan yang orientasinya pada  modernis pembangunan dan  kemajuan  sosial

ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka  bagi pengertian

baru tentang hakekat fungsi administrasi lancar, apabila disertai dengan

administrasi yang baik.Pembangunan merupakan suatu  proses perubahan yang

berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu  kepada suatu

keadaan  yang dianggap lebih baik.

Menurut Kartasasmita (2001;66) mengatakan bahwa hakekat

pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari

segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan

kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan

kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-

sama pemerintah terutama dalam  memberikan  bimbingan, pengarahan, bantuan

pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan  masyarakat

dalam usaha menaikan taraf  hidup dan kesejahteraannya.

Menurut Rogers (Rochajat, dkk:2011:3) pembangunan adalah perubahan

yang berguna menuju suatu  sistem  sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai

kehendak suatu bangsa. Selanjtnya Menurut  W.W. Rostow ( Abdul : 2004:86)

pembangunan  merupakan proses yang bergerak dalam  sebuah  garis lurus, yakni

dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang  maju.
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Menurut Sadono Sukirno (2006 : 53) pembangunan adalah suatu rangkaian

gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan

berdasarkan  norma-norma tertentu. pembangunan juga berartikan sebagai

rangkain usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas

landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan  kearah kematangan.

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan merupakan usaha usaha atau

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu  Bangsa, Negara, dan Pemerintah  menuju  modernitas

dalam  pembinaan bangsa.

Sedangkan  menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu

orientasi dan  kegiatan  usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian  pokok

mengenai pembangunan, yaitu:

a. Pembangunan  merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan

atau dengan istilah dengan tahapan.

b. Dalam  rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya

dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.

c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya.

d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti

gotong  royong, pemufakatan, permusyawaratan, dan lain-lain perli

diperiksa dengan seksama, akhinya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut

dapat dikembangkan untuk pembangunan.

Pengertian Pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana
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yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam  rangka pembinaan

bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikuti sertakan seluruh

masyarakat dalam suatu Negara.

Pembangunan adalah suatu aktivitas yang sengaja direncanakan dan

dilaksanakan, berarti pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus

dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara yang telah maju maupun negara-

negara yang masih atau sedang berkembang.

2.2.1 Pembangunan Desa

Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek

pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek

itu  tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan

kemampuan  masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-

mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan  tetapi lebih luas,

sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup

masyarakat desa, pengerahan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang

mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat

mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat

menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah,

sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah pertisipasi dan pemberdayaan

masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider
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stakeholder) atau  keterlibatan dalam upaya menyukseskan program

pembangunan yang masuk kedesanya, akan  tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam

partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan  atas

inisiatif, dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya

dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sejahtera dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat

diabaikan, karena ia akan  menajadi sumber dari sebuah pembangunan.

2.3 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa , desa

diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangnanya sesuai

dengan kebutuhan, hal itu brarti dana desa akan digunakan untuk mendanai

keseluruhan kewenangna desa sesuai dengan kebutuhan dan  prioritas dana desa

tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatandan pemberdayaan  masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana

desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja

pemerintah dengan  mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata

dan berkeadilan.

Dalam  peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal

Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas
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penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : Keadilan, dengan

mengutamakan  hak atau  kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-

bedakan; kebutuhan prioritas, dengan  mendahulukan yang kepentingan Desa

yang lebih mendesak,lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan

mempertimbangkan  keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi,

antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau

perkembangan kemajuan desa.

Dalam  rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan,

akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan

untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam

hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping

itu, pemerintah dan Kabupten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa

pengurangan dana desa apabila penggunaaan dana tersebut tidak sesuai dengan

prioritas penggunaan dana desa, pedomamn umum, pedoman teknis kegiatan atau

terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Menurut Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa dan

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan

Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.
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Selanjutnya Bagas Januarinaldi Dwiputra mengungkapkan, ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan agar terlaksananya Dana Desa yang bermanfaat dan

tepat sasaran, yaitu:

1. Kepala Desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi

manajemen yaitu, peremcanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Struktur

organisasi di Desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar

kualitas dalam  memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan

keuangan dipedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara

mengatur Desa tersebut:

2. Harus adanya  kesiapan  dari perangkat Desa untuk mengelola anggaran

Desa dengan  transparan  dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus

sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang dimusyawaratkan antara

Kepala Desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Dalam penyaluran Anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

pemerintah diatasnya yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa yang

bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan

mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mangawasi penggunaan Dana

Desa tersebut, agar dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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2.3.1 Dasar Hukum Dana Desa

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

bersumber dari APBN.

3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

4) Peraturan  Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa.

5) Peraturan Menteri Keungan  Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauandan Evaluasi Dana

Desa.

6) Peraturan Pemerintah Dalam  Negeri Nomor 114 tahun  2014 tentang

pedoman  pembangunan desa.

2.3.2 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan Dana Desa dari Dana Desa itu sendiri yaitu:

1) Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam  rangka

mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.

2) Mengembangkan kualitas dan  kesejahteraan  masyarakat nya karena

masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat

baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

3) Meningkatkan  pemerataan  pendapatan  dan pemerataan pembangunan.
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2.3.3 Pengalokasian Dana Desa

1) Dana desa setiap Kabupaten/Kota di alokasikan berdasarkan perkalian

antara jumlah desa disetiap Kabupaten/Kota dan  rata-rata dana desa

setiap provinsi.

2) Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa

dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk

Kabupaten/Kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan

geografis Kabupaten/Kota.

3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan

bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50%

untuk angka kemiskinan.

4) Tata cara pembagian dan penetapan besara Dana Desa setiap Desa

ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota yang disampaikann kepada

Menteri dengan tembusan Gubernur.

2.3.4 Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup,

serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan DanaDesa

untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau

sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan

pangan dan pemukiman.



28

b. Pembangunan, pengmbangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan, pengmbangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan, sosial dan kebudayaan.

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan

dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.

e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkunngan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi

individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,

pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

b. Dukungan kegiatan  ekonomi baik yang dikembangkan oleh

BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupunoleh kelompok dan atau

lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dankegiatan ketahanan

pangan Desa.
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d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan

bantuan hukum masyarakat desa dan pemgembangan kapasitas ruang

belajar masyarakat di desa.

e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih

dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu,

poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga

medis/swamedikasi didesa.

f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan

Hutan/Pantai kemasyarakatan.

g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan

dan pelestarian lingkungan hidup dan atau

h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yangsesuai dengan

analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.3.5 Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian

dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan

peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran

dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke

RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi

penggunaan dana desadan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap

perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota, dan

juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa
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dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan

monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

2.4 Indikator Pemanfaatan Dana Desa

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 terdiri dari:

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan

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

b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

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

diterima Kabupaten/Kota;Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota;

e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam  pasal tersebut mengamanatkan  kepada pemerintah Kabupaten

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-

desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk

mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah

sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh

pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang
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dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah

dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

1. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam  bahasa

Inggris effectiviness yang  bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa

Indonesia kata efektif  berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.

Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang

yang  melaksanakan tugas dengan  sasaran yang dituju.

Menurut Siagian ( 2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan

tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan  menurut Agung Kurniawan

(2005: 109) mendefenisikan  efektivitas  merupakan  kemampuan melaksanakan

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau  misi) dari suatu organisasi yang

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun

efektivitas menurut Mahmudi (2005:92)  merupakan hubungan  antara output

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian

tujuan maka, semakian efektif  organisasi, program  atau kegiatan.  Menurut

Peter.F.Drucker yang dikutip Moenir (2006:166) efektivitas merupakan

kemampuan memilih sasaran.

Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan

pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa

hal yaitu:
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a) Ketepatan penentuan waktu: waktu ayang digunakan secara tepat akan

mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam

mencapai tujuan.

b) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam  menjalankan

suatu  prgram tidak mengalami kekurangan dalam  hal dana atau anggaran

sampai program  tersebut selesai dilaksanakan.

c) Ketepatan dalam  pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam  menjalankan

suatu program haurs menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang

digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan  suatu  ukuran

dalam mencapai keefektivitasan.

d) Ketepatan dalam  menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang

dilakukan untuk keberhasilan dalam  mencapai tujuan karna dalam

menetukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai

suatu keefektivitasaan.

e) Ketepatan berfikir dapat menetukan efektiitas dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan.

f) Ketepatan dalam  melakukan perintah:  merupakan aktivitas organisasi atau

individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas

dan mudah dipahami dan jikaperintah tang diberikan tidak dapat dipahami

maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada

akhirnya tidak efektif.

g) Ketepatan dalam  menentukan tujuan:  tujuan  yang ditetapkan secara tepat

akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
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h) Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau

organisasi dalam  mencapai tujuan.

2. Akuntabilitas

Menurut Mustopadidiaya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban

keberhasilan dan kegagalan tugas dan fungsi serta misi organisasi (Rahardjo,

2007:31). Laporan terhadap kinerja instansi pemerintah merupakan media

pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja pemerintah dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas bermanfaat mendorong instansi pemerintahan untuk

menyelenggarakan  tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan

benar,yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menjadikan Instansi Pemerintahan yang dapat beroperasi secara efektif ,

efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Menjadikan arah dan umpan balik bagi pihak-pihak  yang berkepentingan dalam

meningkatkan kinerja  serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.

Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban tim pelaksana

kegiatan Desa (TPKDes). Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa indikator

yaitu:  tercapainya tujuan dalam  pengelolaan  dana desa, adanya pengawasan oleh

tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor

publik. Indikator berikutnya, adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan

desa ( TPKDes), indikator terakhir merupakan adanya keterlibatan aktor publik
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dalam proses pembangunan infrastruktur. Keterlibatan  aktor publik dalam  proses

pembangunan  sangat diperlukan karena agar aktor publik (masyarakat) dapat

mengetahui, ikut mengontrol dan  mengawasi proses pembangunan infrastruktur

itu sendiri. Selain dari keterlibatan  aktor  yang dibutuhkan  dalam  proses

pembangunan,  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa  yang  dilakukan

harus  dapat  dinikmati  masyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalampenelitianiniakandijelaskanpenelitianterdahuluyangdapatdipakaiseb

agaibahankajian yang berkaitandenganpenelitiansekarangini yaitu:

Edwien Kambey (2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

SumateraUtara, dalam skripsinya berjudul Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan

Kabupaten Sumatera Utara, menjelaskan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana

Desa untuk Pembangunan belum efektif dan belum optimal karna tidakadanya

efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga dibutuhkan rencana kerja agar warga

turut serta dalam  mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan

yang ada terabaikan.

Putri Sry Muliana Br Perangin-angin (2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Riau, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pembangunan

Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, menjelaskan

bahwa pemerintah Desa seharusnya memberitahukan kepada masyarakat

mengenai Alokasi Dana Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Melihat

dari beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yaitu tidak
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adanya keterbukaan penuh terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan dan

keterbukaan terhadap keuangan yang harus diketahui oleh masyarakat. Selain itu

faktor kekosongan jabatan Kepala Desa memberikan dampak kepada proses

pembangunan,  seperti pada tahun 2013 hampir tidak ada pembangunan yang

terlaksana karna tidak adanya pemimpin yang menjabat. Selain itu, tingkat

pendidikan para staf perangkat desa yang hanya tamat SMP dan SMA tidak

memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas, karena selama ini perangkat

Desa sudah bekerja sebagai staf perangkat Desa.

Desa Sungai Putih mengalami kekurangan perangkat desa seperti kaur-

kaur, yang menjadi staf desa hanya tiga orang diantaranya sekretaris desa, kaur

pembangunan dan kaur keuangan atau bendahara desa. Jadi dapat disimpulkan

selain kurang nya keterbukaan kepada masyarakat dan sempat terjadi kekosongan

jabatan sehinggga pembangunan jadi terhambat, kurang nya SDM yang

berkualitas juga menjadi faktor penghambat jalan nyapembangunan.

Risma Hafid (2016) Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin, dalam  skripsinya berjudul Pemanfaatan Dana Dalam Pembangunan

Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, menjelaskan bahwa

pelaksanaan program-program pembangunan di DesaMangilu dalam pemanfaatan

dana desatelah dikatakan efektif.hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan

pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang

telah ditetapkan pemerintah Desa melalui Musrenbang. Dari segi kemanfaatan

dana untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan
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pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang

dilakukan peneliti selama penelitian.

1.6 Pandangan Islam Tentang Alokasi Dana Desa

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui

bahwa dalam merencanakan dan mengevaluasi, Alokasi Dana Desa harus lah

melibatkan unsur masyarakat yang di Desa tersebut. Maka cara melibatkan

masyarakat dalam hal tersebut adalah :

Dengan musyawarah, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surat Asy-

Syuura:38

               
   

Artinya: Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan
di hari yang ma'lum yaitu di waktu pagi di hari yang
dirayakan.

Dengan bergotong royong, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur’an

Surat Al-Maidah:2.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kam umelanggar
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan
haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnia dan keredhaan dari Tuhan-Nya dan apabila kamu Telah
menyelesaikan ibadah haji, Maka boleh lah berburu. Dan janganla
hsekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena merek
amenghalang-halangi kamu dari  Masjidil haram, mendorongmu
berbuata niaya (kepadamereka).Dan tolong-menolong lah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan da ntakwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan Surah diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tolong

menolong diantara sesama untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa

merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik dan makhluk sosial

yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala

kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri  dapat memenuhi kebutuhannya tanpa

ada bantuan dari orang lain.

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi

segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain.

Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam piagam

madinah dan diajarkan Islam untuk masyrarakat manapun, sebaliknya ayat

tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam
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perbuatan dosa dan permusuhan.Begitu juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana

Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong.

1.7 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan analisis agar mendapatkan kesatuan, dalam penelitian,

maka penulis memberikan pengertian defenisi konsep sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi,

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu

pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat

kesepakatan  yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi

kehidupan dan penghidupan bangsa dan  negara yang bersangkutan meskipun

dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek

pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek

itu  tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan

kemampuan  masyarakat.

Efektivitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif  berarti

efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya

guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang  yang  melaksanakan tugas

dengan  sasaran  yang dituju.
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Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan

tugas dan fungsi serta misi organisasi.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

1.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari

variabel tersebut.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
Pemanfaatan Dana
Desa Dalam
Pembangunan
Desa Seremban
Jaya Kecamatan
Rimba Melintang
Kabupaten Rokan
Hili Tahun 2018

1. Efektivitas a. Jumlah hasil yang
dikeluarkan/Kuantitas

b. Tingkat Kepuasan yang
diperoleh/Kualitas

c. Ketepatan Waktu

2. Akuntabilitas a. Transparansi
b. Kesesuaian Rencana dan

realisasi
c. Tingkat Keberhasilan

dan Kegagalan

Sumber: Undang-Undang No 6 Tahun 2014
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2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka para

calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-

tahap penelitian secara teoritis.

Kerangkapemikiranmerupakansintesatentanghubunganvariabel

yangdisusundariberbagaiteori yang telahdideskripsikan. (Sugiono, 2007:66).

Tabel  2.2 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
SEREMBAN JAYA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN

ROKAN HILIR TAHUN 2018

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA

1. EFEKTIVITAS
2. AKUNTABILITAS

UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA PEMANFAATAN DANA
DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SEREMBAN JAYA
KECAMATAN RIMBA  KABUPATEN ROKAN HILIR PADA

TAHUN 2018
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini

digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa

dalam Pembangunan di Desa Seremban  Jaya Kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten   Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa.

Penelitian deskriptif  memusatkan  perhatian  pada masalah-masalah yang

ada pada penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat

aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki

sebagaimana adanya. Sehingga memudahkan  penulis  untuk mendapatkan data

yang objektif  dalam  rangka untuk mengetahui dan  memahami  sejauh mana

pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Seremban Jaya

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Waktu  dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dimulai   pada tanggal 18 Juli

2019 sampai dengan selesai. Adapun  lokasi instansi atau  kantor  penelitian  ini

adalah  Kantor Desa Seremban  Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Rokan Hilir. Kantor Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir dipilih sebagai lokasi penelitian  karena salah satu  Desa

yang  telah  menerima Dana Desa.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperolah dari beberapa

penjelasan informan (Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tokoh

Pemuda, dan Masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai kegiatan-

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan dana

desa di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Rokan Hilir. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara tanya jawab dan

pengamatan secara langsung atau wawancara yang dilakukan melalui

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang

dipersiapkan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber

dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor

Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

Hilir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengadaan data primer untuk kebutuhan

suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
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1. Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam atau

mencatat hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka

pembangunan di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir.

2. Wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan beberapa

pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana

desa tersebut dalam pembangunan.

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-

dokumen untuk mengumpulkan data dari informan penunjang melalui

berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang

berkaitan dengan dana desa.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa

Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ini

memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung

dengan masalah yang penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih

akurat. Serta informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang

dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang

dihadapi informan diambildengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh

populasi. Tetapi memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan

keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, oleh sebab itu, informan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1 InformanPenelitian

No. Informan Penelitian Jumlah
1. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan

Kaur Pemerintahan
4

2. Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat 3
3. BPD 1
4. Masyarakat 12

Alasan mengapa peneliti memilih informan adalah :

1. Kepala Desa serta perangkat desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Menjadikan kepala desa serta perangkat desa Seremban Jaya sebagai salah

satu Informan karena secra hierarki mereka ialah penanggungjawab segala

bentuk pemanfaatan dari dana desa.

2. Tokoh Pemuda,  dan Tokoh  Masyarakat  Desa Seremban Jaya Kecamatan

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Menjadikan beberapa tokoh yang ada di Desa Seremban Jaya sebagai

informan karena dianggap memilikikapasitas dan pengetahuan yang cukup

tentang dana desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebagai salah satu informan karena

secara hierarki merupakan bagian dario pemerintahan desa yang betugas

untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-

aspirasi masyarakat.

4. Masyarakat

Menjadikan masyarakat sebagai salah satu  informan karena masyarakat

merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut.
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3.6 Analisis  Data

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut

dikelompokan, sesuai dengan jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian

data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan yang

dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif

analisis: yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-

kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan di analisa terhadap masalah

yang ditemukan.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperolah dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti dilapangan

maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit.

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melaluireduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas dan mempermudahpeneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah

menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif,  penyajian data bisa di

sajikan dalam uraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya.
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yang paling sering di gunakan untuk penyajian data kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami tersebut.

3. Conclusion drawing atau verifikasion (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila

tidak akan diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Seremban Jaya

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi

penelitian. Kepenghuluan atau desa Seremban Jaya terletak di kecamatan Rimba

Melintang kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa Seremban Jaya memiliki

luas wilayah 2400 Ha dengan lahan produktif 168,5 Ha, dan meliputi :

1. Tataguna Tanah

a) Tanah pemukiman 15 Ha

b) Tanah perlebunan 1556 Ha

c) Tanah sawah pasang surut 10 Ha

d) Tanah sawah tadah hujan 10 Ha

e) Tanah tegalan 91 Ha

f) Jalan, sungai, kuburan, dll 718Ha

2. Jumlah RT dan RW

a) Dusun Bomban Jaya 6 RT dan 2 RW

b) Dusun Bose Jaya 7 RT dan 2 RW

3. Batas wilayah desa Seremban Jaya

a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jumrah, tanda batasnya adalah

sungai Rokan

b) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Melayu Besar, tanda batas adalah

Parit Alai
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c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rimba Melintang, tanda batas

parit Teluk Bakung

d) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Jumrah, tanda batasnya adalah

sungai Rokan

Letak Kepenghuluan Seremban Jaya berada di sebelah Selatan Ibu Kota

Kecamatan Rimba Melintang jarak dari Kepenghuluan Seremban Jaya ke Ibu

Kota Kecamatan sekitar 3,5 km, ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 56 km, ke

provinsi 220 km, dan jarak ke Ibu kota  negara 1.628 km dengan batas-batas

wilayah Kepenghuluan Seremban Jaya.

Jumlah penduduk Kepenghuluan Seremban Jaya sebanyak 2.794 jiwa, dan

terdapat 637 Kepala Keluarga (KK). Keterangan jumlah penduduk desa Seremban

Jaya dalam beberapa kategori, dapat di lihat di tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk DesaSeremban Jaya

Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa
1030 984 2014

Sumber : Data umum Kepenghuluan Seremban Jaya

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Jumlah Jiwa
1 Islam 1926
2 Kristen/Katolik 88
3 Hindu 0
4 Budha 0

Total 2014
Sumber : Data umum Kepenghuluan Seremban Jaya
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Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO Usia Jumlah
1 0-4 162
2 5-9 190
3 10-14 199
4 15-19 213
5 20-24 260
6 25-29 142
7 30-34 174
8 35-39 144
9 40-44 179
10 45-49 87
11 50-54 62
12 55-59 57
13 60-64 46
14 65-69 38
15 70-74 35
16 75 < 12

Total 2014
Sumber : Data umum Kepenghuluan Seremban Jaya

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 Tidak sekolah/ belum sekolah 34 Orang
2 Belum tamat SD 382 Orang
3 Tidak tamat SD 808 Orang
4 Tamat SD 317 Orang
5 Tamat SLTP 249 Orang
6 Tamat SLTA 132 Orang

7 Tamat Akademik/ Perguruan Tinggi
92 Orang

Total 2014 Orang
Sumber : Data umum Kepenghuluan Seremban Jaya
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Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk Kepenghuluan Seremban Jaya

No Mata pencaharian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8 orang
2 TNI dan POLRI 2 orang
3 Pensiunan 1 orang
4 Petani sendiri 487 orang
5 Pedagang 87 orang
6 Buruh bangunan 20 orang
7 Tukang batu 6 orang
8 Buruh tani 423 orang
9 Sopir 37 orang
10 Tidak bekerja 29 orang
11 Belum bekerja 383 orang
12 Buruh pabrik 45 orang
13 Nelayan 6 orang
14 Swasta 27 orang
15 Mengurus rumah tangga 453 orang
Jumlah 2014 orang

Sumber : Data umum Kepenghuluan Seremban Jaya
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Gambar  4.1

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGHULUAN/DESA SEREMBAN JAYA
KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2018/2019

KEPALA DESA

HADIANNUR, S.H

SEKRETARIS DESA
IRMAYULIS

KAUR TATA USAHA & UMUM
ISNA DEVI MARLINDA, S.T

KAUR KEUANGAN
SRI ASTATIK, A.Md.

KAUR PERENCANAAN
ISMAIL SIREGAR

KASI
PEMERINTAHAN
MISWAN, S.Pd

KASI
PELAYANAN
HERDIANTO

KASI
KESEJAHTERAAN
FITRIANA

KADUS BOMBAN JAYA
EDI SISWANTO

KADUS BOSE JAYA
HAZALI
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4.2 Sejarah Kepenghuluan Seremban Jaya

4.2.1 Pengertian Desa Seremban Jaya

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia arti desa adalah wilayah

pemerintah yang terkecil (bagian kecamatan) dan dipimpin oleh seorang kapala

desa. Menurut  IMAM MACHALI (2010: 5) kata “desa” berasal dari bahasa india

“swades” yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur

yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

memiliki batas yang jelas.

Jadi, desa adalah bagian terkecil dari kecamatan yang dipimpin oleh

kepala desa/ penghulu yang memiliki adat istiadat dalam satu kesatuan norma dan

memiliki batas wilayah yang jelas.

Kata Seremban di ambil dari bahasa melayu setempat yang berasal dari

kata “bomban” yang berarti sejenis tanaman liar yang memiliki batang lurus, licin

(seperti bambu) tanpa ruas dan berdaun lebar, dan licin mulus yang biasanya

batangnya di buat sangkar burung, anyaman, topi, tikar, alat penangkap ikan.

Sedangkan daunnya digunakan untuk membungkus nasi.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Seremban Jaya adalah

permainan anak-anak dengan menggunakan biji asam, sawo, sirsak atau uang

logam yang dibuang ke atas kemudian di tadah oleh punggung tangan dan

dilempari kembali dan di tadah kembali.

Jadi Seremban adalah sebuah kreativitas yang dihasilkan oleh masyarakat

dalam menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang

menuju kepada Kesejahteraan.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Seremban Jaya

adalah bagian terkecil dari Kecamatan Rimba Melintang yang memiliki potensi

yang mampu mengantar kepada Kesejahteraan.

4.2.2 Sejarah Singkat Seremban Jaya

Desa Seremban Jaya pada mulanya bernama Teluk Bakung karena

pemukiman pertama berada di Kuala/ Muara Parit Teluk Bakung pada tahun

1940-an. Adapun pada mulanya terdiri dari ± 20 KK. Sehingga terjadi

pertambahan yang kedua pada tahun 1980-an sehingga dinamakan Pematang

Bomban. Pematang Bomban berarti jalan kecil yang di pergunakan untuk

mengeluarkan olahan kayu yang mana di lokasi ini sangat banyak ditumbuhi oleh

tanaman liar yang bernama Bomban. Adapun ciri Bomban adalah berbatang lurus

licin, mulus dan berdaun lebar licinyang biasanya batangnya dipergunakan untuk

membuat sangkar burung, tudung saji, alat penangkap ikan, dan daunnya

digunakan untuk pembungkus nasi.

4.2.3 Sejarah Perkembangan Kepenghuluan

Kepenghuluan Seremban Jaya sebenarnya adalah desa yang dimekarkan dari

Desa Induk yaitu Desa Rimba Melintang, adapun nama-nama desa yang

dimekarkan dari desa Induk adalah Desa Pematang Botam, Desa Harapan Jaya

dan Desa Seremban Jaya. Dimekarkan  pada tahun 2008, Menurut sejarah

perkembangan Kepenghuluan, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang

perkembangan di Kepenghuluan Seremban Jaya adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan PLT Penghulu Persiapan Seremban Jaya yaitu IDRIS JASID

Pada tanggal 21 Agustus tahun 2008
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2. Pemilihan Penghulu Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang secara

langsung oleh masyarakat Pada Tahun 2011.

3. Pelantikan Penghulu Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang yang

terpilih yaitu SAMSIR RITONGA pada tanggal 05 Februari 2011.

4.2.4 Kondisi Geografis

Kepenghuluan Seremban Jaya memiliki luas wilayah 2400 Ha dengan

lahan produktif 168,5 Ha meliputi, TataGuna Tanah, Jumlah RT dan RW, dan

Batas KepenghuluanSeremban Jaya.

a) Tata Guna Tanah dapatdilihatpadatabel 2.1.

b) Jumlah RT dan RW dapat di lihatpadatabel 2.2.

c) Batas Wilayah KepenghuluanSeremban Jaya dapat di lihatpadatabel 2.3.

Letak Kepenghuluan Seremban Jaya berada di sebelah Selatan Ibu Kota

Kecamatan Rimba Melintang jarak dari Kepenghuluan Seremban Jaya ke Ibu

Kota Kecamatan sekitar 3,5 km, ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 56 km, ke

provinsi 220 km, dan jarak ke Ibu kota  negara 1.628 km dengan batas-batas

wilayah Kepenghuluan Seremban Jaya.
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BAB  VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seremban

Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dengan

melihat pelaksanaan dari dana desa dalam pembangunan serta partisipasi

masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

1. Pemanfaatan Dana Desa

Dari segi pemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.

Terutama pada kegiatan pembangunan Jalan Baru yang sangat bermanfaat

bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur dengan adanya

pembangunan Jalan Baru ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam

melakukan akses mengeluarkan hasil panen sawit mereka dan akses menuju

kebun. Kemudian disusul dengan pembangunan Box Culvert atau Jembatan

dan semenisasi jalan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, mengingat

kagiatan sehari-hari mereka yang sangat membutuhkan pembangunan

tersebut.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Seremban Jaya

dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan
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dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan

rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui

musrenbang. Dari 5 kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya

telah terealisasi. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Namun kegiatan-kegiatan pembangunan direalisasikan dengan baik

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran

yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Seremban Jaya Kecamatan

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir  dalam hal ini pemanfaatan dana desa

dalam rangka peningkatan pembangunan di desa, antara lain :

1. Diharapkan pemerintah desa dapat menambah pembangunan di desa

Seremban Jaya ini. Mengingat dana desa yang di dapatkan oleh Desa

Seremban Jaya setiap tahun meningkat. Seharusnya pembangunan disetiap

tahun lebih banyak lagi, dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya.

Agar pembangunan merata di desa ini.

2. Diharapkan pemerintah dan pelaksana dana desa diberikan peningkatan

pemahaman melalui pendidikandan latihan, khusunya yang menyangkut

pengelolaan keuangan desa.
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PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

SEREMBAN JAYA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KEBUPATEN ROKAN

HILIR TAHUN 2018

1. Apakah dalam kegiatan pembangunan di desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan program yang telah direncanakan?

2. Kegiatan apa saja yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa tersebut?

3. Sejauh mana pemanfaatan dana desa tersebut didalam kegiatan pembangunan ?

4. Bagaimana dampak dana desa bagi pembangunan di desa Seremban Jaya Kecamatan

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?

5. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa yang dilakukan

dalam kegiatan pembangunan?

6. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan ?

7. Apakah biaya dalam pelaksanaan pembangunan di desa Seremban Jaya Kecamatan

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan?

8. Apakah pengukuran yang dilakukan dalam melaksanakan pembangunan di desa

Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan

alat ukur yang digunakan ?

9. Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di

desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?

10. Apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa?

11. Apakah kegiatan pembangunan yang dilakukan sudah mencapai tujuan?



12. Adakah pengawasan dari tim pelaksana desa dalam setiap kegiatan pembangunan?

13. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pemanfaatan dana desa dalam

kegiatan pembangunan?

14. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan tersebut?

15. Apakah dengan adanya kegiatan pembangunan masyarakat menjadi terbantu?
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