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Pembangunan nasional yang berskala besar tidak bisa terlepas dari 

pembangunan yang berskala kecil yang ada di daerah hingga pembangunan yang 

ada di tingkat desa/kelurahan/pekon. Khususnya untuk merangsang pembangunan 

di pedesaan setiap tahun anggaran, pemerintah telah memberikan dana bantuan 

kepada seluruh desa yang ada di tanah air yang disebut dengan Dana 

Pembangunan Desa (DPD) guna memperlancar proses pertumbuhan ekonomi di 

pedesaan untuk menuju perbaikan sosial ekonomi masyarakat pedesaan/pekon 

yang berswasembada. 

Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat 

merupakan salah satu Pekon yang memperoleh pembiayaan Program  Dana 

Pembangunan Desa / Pekon (DPD/P). Pada Tahun Anggaran APBD Kabupaten 

Lampung Barat 2012. Program ini diterima sejak Tahun 2007 hingga saat ini, dan 

penggunaan dana pembiayaan pembangunan Desa setiap tahunnya berbeda, 

sedangkan alokasinyapun berbeda. Pemerintah Pekon Way Tenong telah 

menyusun rencana strategis untuk penggunaan pembiayaan pembangunan setiap 

tahunnya dengan alokasi prioritas pembangunan. 

  Pada Tahun 2012 Pekon Way Tenong memperoleh bantuan pembiayaan 

pembangunan Desa/Pekon sebesar Rp. 130.000.000,00  (Seratus tiga puluh juta 

rupiah). Untuk alokasi pembangunan yang strategis berupa infrastruktur dan 

alokasi untuk kegiatan sosial ekonomi lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon  (DPD/P) yang dilakukan 

oleh kepala desa/kepala pekon agar mampu meningkatkan swadaya masyarakat 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa/Pekon Karang Agung 

Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.   

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dari 

perencanaan strategis, khususnya pada penggunaan dan alokasi dana bantuan 



pembiayaan pembanguan Program  Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) di 

Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.  

Alat analisis yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif serta dengan analisis tabel. Berdasarkan hasil perhitungan data dan 

pembahasan diperoleh implikasi bahwa alokasi dana pembangunan Pekon  

Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten dialokasikan untuk kegiatan 

pembangunan gorong-gorong, pembangunan pasar desa, pembangunan posyandu, 

perbaikan kantor kepala pekon, serta Bulan Bhakti LPM, Anak dan Remaja,  dan 

Kegiatan Perekonomian. Alokasi Dana Pembangunan Desa telah dialokasikan 

dengan baik dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta merangsang 

swadaya/partisipasi masyarakat. 

Alokasi dana pembangunan desa telah dialokasikan dengan skala prioritas 

pembangunan yang penting serta diprioritaskan dengan baik, hasilnya telah 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pekon Karang Agung Kecamatan Way 

Tenong. Akan tetapi alokasi Dana Bantuan Pekon ini belum berdampak pada 

peningkatan pendapatan masyarakat, dimana pada hasil penyeberan kuisioner 

mengenai pertanyaan tentang alokasi dana pembangunan desa dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak 25 orang atau 33,33 % menjawab 

kurang meningkat (Tabel 21). 
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