
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi 

1. Pengertian Pembangunaan  

Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, 

perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan 

juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan 

kearah kematangan. (Sadono Sukirno: 2006; 53) 

Menurut Sondang  P. Siagan pembangunan merupakan 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. 
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b. Dalan 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, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan 

seksama, akhirnya 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 yang tanpa akhir dengan 

melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga 

dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam suatu Negara. 

 

Hingga saat ini pemahaman tentang definisi pembangunan ekonomi belum ada 

satupun defenisi pembangunan ekonomi yang sama sekali tepat dan memuaskan, 

meskipun definisi yang sudah ada masih dapat difahami dan diterima secara umum. 

Akan tetapi bukan berarti teori – teori yang telah di kemukakan oleh para ahli 

ekonomi itu tidak bermanfaat, melainkan teori – teori tersebut masih berguna  

dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan suatu Negara pada masa – masa 

yang akan datang. 

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 
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atau sedang berkembang. Bagi negara – negara yang tergolong sudah maju, 

pembangunan ekonomi dilakukan dan digunakan untuk tujuan – tujuan yang bersifat 

ekonomis, politis, dan kebudayaan. Bersifat ekonomi artinya adalah bagaimana 

mempertahakan dan meningkatkan taraf  hidup masyarakat kearah yang lebih baik. 

 

Bersifat politis berarti bagaimana menyebarkan faham yang mereka anut kepada 

Negara lain, sehingga menjadi rekan yang baik dalam mencegah masuknya pengaruh 

dari Negara lain. Sedangkan bersifat kebudayaan adalah berusaha menyebarkan 

kebudayaan mereka terhadap Negara lain. 

 

Pemahaman pembangunan ekonomi bagi negara yang tergolong miskin, 

pembangunan ekonomi itu adalah bagaimana memacu pendapatan nasional untuk 

meningkatkan taraf  hidup mereka agar dapat hidup layak dan bebas dari 

ketergantungan Negara lain. (Firdaus, 1987: 2). 

Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan 

keseluruhan usaha – usaha pembangunan juga meliputi usaha pembangunan sosial, 

politik, dan budaya. H.F. Williamson menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 

sebagai suatu proses, dimana suatu Negara dapat menggunakan sumber daya produksi 

sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut. 

Pembangunan ekonomi juga dapat di defenisikan sebagai suatu usaha untuk 

memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatnya keahlian. Karena suatu 

kemajuan tidak hanya diukur dengan pendapatan per kapita melainkan juga 

produktivitasnya. 
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Pengertian pembangunan ekonomi pada umunya merupakan suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam 

jangka panjang. Jelas dapat dilihat dan didefenisikan bahwa pembangunan ekonomi 

mempunyai tiga sifat penting. 

 

Pembangunan ekonomi merupakan : 

a. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus 

menerus. 

b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 

c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka 

panjang 

 

Dalam analisa, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses agar 

saling berkaitan dan hubungan saling mempengarui antar faktor – faktor yang  

menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Cara analisis ini dapat diketahui 

deret peristiwa yang timbul sehingga akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan  

ekonomi dan taraf  kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap 

berikutnya. 

 

Salanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam 

pendapatan per kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari 

timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam praktek, 

lajunya pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukan dengan menggunakan 
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tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Sadono Sukirno, 

1998: 13). 

2. Perencanaan Pembangunan  

Perencanana pembangunan adalah suatu program untuk strategi pemerintah Nasional 

maupun daerah, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk merpengaruhi 

kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. 

Bintoro Tjokroamdjojo ( 1990 : 12 ) mendefinisikan perencanaan pembangunan 

sebagai pengarang penggunaan sumber-sumber pembangunan ( termasuk sumber-

sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial  

ekonomi yang baik secara lebih efisien dan efektif, sedangkan menurut Albert 

Waterston dalam Bintoro menyebutkan bahwa perencanan pembangunan adalah 

melihat kedepan dan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk 

mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan 

pembangunan tidak menyimpang dari tujuan. 

Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merupakan proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana pemilihan tujuan dilakukan   

secara sadar atas skala kebutuhan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan 

yang ada. 
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Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan 

yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang 

lebih baik bagi semua komunitas masyarakat, pemerintah, lingkungan dan 

wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya 

yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi 

tetap berpegang pada asas prioritas. 

Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunaan adalah sebagai berikut : 

a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang mencerminkan dalam 

rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tepat. 

b. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatan pendapatan 

perkapita. Ciri ini merupakan kelanjutan dari ciri pertama, laju pertumbuhan 

ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk 

menunjukan pula kenaikan pendapatan perkapita. 

c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. 

d. Perluasan kesempatan kerja. 

e. Perluasan pemerataan pembangunan. 

f. Adanya usaha pembinaan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih 

menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. 

 

Didalam proses perencanaan pembangunan, maka diperlukan adanya penyusunan 

anggaran pembangunan yaitu : 
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1.  Anggaran pembangunan harus berorientasi pada program, sehingga dapat 

mencerminkan kearah dari pembangunan daerah yang terdiri dari progam dan 

proyek yang bersifat menunjang program dan proyek Nasional atau Propinsi. 

Oleh karena  itu program/proyek yang akan dibiayai APBD Kabupaten/Kota 

harus paralel dengan program Nasional dan program provinsi secara terpadu. 

Dengan demikian, maka kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten/Kota 

masing-masing itu dapat dipenuhi, sekaligus menunjang dan melengkapi program 

Repelita Pusat dan Propinsi. 

2.  Dalam menyusun anggaran pembangunan daerah, harus memperhatikan 

keseimbangan, tidak saja antara proyek dengan proyek tahunan anggaran 

selanjutnya, tetapi juga repelita itu sendiri harus ada sinkronisasi. 

3. Penyusunan anggaran pembangunan harus titik berat pada orientasi program 

berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh dinas/lembaga daerah yang telah 

disetujui untuk dituangkan kedalam anggaran daerah. 

 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran menurut 

Mamesah ( 1995 : 82 ) antara lain sebagai berikut : 

 

1. Prinsip Anggaran berimbang Dinamis  

2. Anggaran yang disediakan harus disesuiakan dengan kemampuan realitas serta 

adanya keseimbangan secara total antara penerimaan daerah dan belanja yang 

direncanakan serta jumlah penerimaan ini diusahakan semakin meningkat. 

3.  Prinsip Kemandirian 
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Usaha untuk meningkatan PAD serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana 

yang tersedia agar mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi. 

4.  Prinsip Prioritas  

Pengendalian Prioritas dalam penggunan dana yang tersedia, serta memilih 

kegiatan dan program antara sektor yang terpenting. 

5. Prinsip Efisien dan Efektifitas anggaran 

Pengendalian pembiayaan dan penghematan dana yang menyeluruh pada prioritas 

daerah  

6. Prinsip Disiplin Anggaran    

Setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat 

menggunakan secara efisien, tepat guna, dan tepat waktu serta tidak 

melaksanakan kegiatan yang pembebanan dananya belum tersedia. 

Untuk kelencaran dan kemantangan proses tesebut maka sesuai fungsi, kewenangan, 

serta tanggung jawab masing-masing aparat pemerintah daerah, maka perlu  

ditetapkan suatu jaringan kerja sebagai pedoman bagi segenap aparatur pemerintah 

daerah dalam penyusunan APBD. 

 

B. Pembangunan Desa 

1. Pengertian Pembangunan Desa 

 

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara 

menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan 

masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, 

dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya 
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dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat pada setiap 

pembagunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000: 10) 

 

Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah: 

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat 

2. Dinamis dan berkelanjutan 

3. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi 

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung 

keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk 

meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran  

penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan 

kesehatan.  

 

Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di 

Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa 

swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara 

pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan 

masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program 

sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh 

wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64). 
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Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam 

berbagai segi: 

 

1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara hidup 

tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih baik dan maju. 

Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi – 

segi sosial maupun segi – segi psikologi. 

2. Pembangunan desa merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat 

berkemauan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

sumber - sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode 

lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai. 

3. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu “program” untuk meningkatkan 

taraf  hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu 

program pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang 

dilakukan. 

4. Pembangunan desa merupakan suatu “gerakan” untuk memajukan masyarakat 

sesuai dengan cita – cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka 

pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan 

mengarakan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri. 

 

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik 

atau pembangunan mental dan spiritual. 
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1. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: 

jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain – 

lain. 

2. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: 

penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kejar paket A, paket 

B, perbaikan gizi dan makanan. 

 

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: 

1. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari: 

a. Pembangunan melalui Inpres 

b. Pembangunan tidak melalui Inpres 

 

 

2. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari: 

a. Pembangunan atas daya desa 

b. Pembangunan atas daya masyarakat desa 

 

Pembangunan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat 

berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain yang tidak memungkinkan 

pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Pembangunan bukan Inpres adalah 

pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipuan yang dibangun 

termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar. Pembangunan atas daya desa  
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adalah pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa. 

Pembangunan atas daya masyarakat desa adalah pembangunan yang langsung 

diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. 

 

Pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan desa (Tjahja Supriatna, 2000:85) adalah: 

 

1. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi alam 

2. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat 

3. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong – royong masyarakat 

4. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi 

5. Peningkatan ekonomi yang koperatif 

 

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di 

pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara  

terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong – royong masyarakat (G. Satari, 

1997: 66). Dalam hubungan ini pembangunan desa untuk memanfaatkan secara 

maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia 

dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan 

prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah 

sesuai dengan bidang tugas masing – masing. 

 

Dalam program desa terpadu, sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa 

adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang 

meliputi antara lain: 
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1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasaran produksi, perhubungan, 

pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya. 

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 

3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru. 

4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, 

keindahan dan ketertiban. 

 

2.      Pemerintahan Desa 

 

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan 

wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah yang mencakup Pemerintah Kecamatan 

dan Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri. Tetapi tidak semua keputusan dapat diambil oleh 

Pemerintah Daerah dan keputusan tersebut hanya bisa diambil oleh Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari 

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Bantu oleh perangkat desa yang 

lain seperti: Sekretaris Desa, Kepala – kepala Dusun. Selanjutnya atas dasar 

pertimbangan bahwa Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan 

jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang  

bersifat istimewa sehinga perlu diganti/dicabut. Penggantian Undang – Undang ini 

dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. 
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Kepala Desa mejalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa 

yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum 

termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan  

perundang – undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa 

gotong – royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahaan desa. 

Dengan demikian fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa adalah sebagai 

pemikir, perencanaan, dan pelaksana. 

Dalam upaya menjalankan Pemerintah Desa, Kepala Desa berkoordinir dengan 

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 

tahun 2004 merupakan wadah dan penyalur aspirasi masyarakat di desa sebagai 

perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa. Keputusan – keputusan 

yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan 

kenyataan hidup yang berkembang pada seluruh lapisan masyarakat desa yang 

bersangkutan. 

 

BPD/K berfungsi sebagai tempat menampung dan menelaah rencana dan cara 

pelaksanaan yang diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 

menyampaikan hasil telaahan tersebut Kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan, 

Selain itu juga BPD/K juga berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam pembuatan  

Pemerintah Desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran 

pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. 
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3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai Lembaga 

Kemasyarakatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Desa. LPM bertugas  

membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat 

desa. LPM merupakan lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh oleh 

dan untuk masyarakat desa, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

 

Tujuan LPM (Dadang Juliantara, 2003: 78) adalah: 

 

1. Membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam meningkatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat. 

2. Menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong – royong dalam 

pembangunan. 

3. Menciptakan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 

pengembangan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan 

dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. 

 

Tugas – tugas pokok LPM (Soekarwi dan Abdurahman, 1996: 231) adalah sebagai 

berikut : 

1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah. 
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2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk 

melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai 

kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat. 

3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan 

dan keuletan di desa. 

 

Fungsi LPM (Dadang Juliantara, 2003: 74) adalah : 

 

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan. 

2. Menambah pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila. 

3. Menggali, memanfaatkan potensi, dan mengerakkan swadaya gotong – royong 

masyarakat untuk pembangunan. 

4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga 

masyarakat itu sendiri. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 

6. Membina dan menggerakkan potensi pemudah untuk membangun. 

7. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera. 

8. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk 

pembangunan. 

9. Melaksanakan tugas – tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau 

pemerintah kelurahan untuk menciptakan keamanan. 
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4. Keuangan Desa 

 

Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha 

desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa, hasil gotong – royong dan lain – lain 

pendapatan asli desa. Selain itu pendapatan desa berasal dari bantuan Kabupaten yang 

meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana 

perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.  

 

Bantuan dari Pemerintah Provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. 

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelolah desa yang tidak 

dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

 

Sedangkan untuk kekayaan desa tersebut diatas dari tanah kas desa, pasar desa, 

bangunan desa, objek rekreasi yang diurus oleh desa, pemandian umum yang diurus 

oleh desa, hutan desa, tempat – tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan yang 

dikelola desa. Adapun pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan 

desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman. 

 

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi dipungut 

oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. 

Sumber pendapatan daerah tersebut harus diberikan Kepada Desa yang bersangkutan 

dengan pembagian secara proporsional dan adil. Sumber pendapatan desa dikelola  

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Peraturan lebih lanjut mengenai sumber 

pendapatan desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten. Pengaturan mengenai 

pedoman umum tentang pinjaman desa, Badan Usaha Milik Desa, sumbangan dari 
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pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga akan ditetapkan tersendiri oleh 

pemerintah. 

 

5. Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) 

 

1. Pengertian Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) 

 

Pengertian Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) adalah dana yang dialokasikan 

langsung kepada desa, digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat 

serta pembangunan prasarana desa yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

usaha perekonomian masyarakat. 

 

2. Tujuan Pemberian Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) 

 

Berdasarkan Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang 

petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) adalah : 

 

1. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong – royong 

masyarakat dalam pembangunan desa. 

2. Mengusahakan agar pemerintah desa serta semua lembaga yang ada di desa, 

seperti: Badan Musyawarah Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga – lembaga 

lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

3. Menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan lumbung desa / 

perkreditan desa dengan mendorong swadaya gotong – royong masyarakat 
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untuk menanggulangi kerawanan pangan dan menunjang upaya pencapaian 

swasembada pangan serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa. 

4. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha – usaha ekonomi 

pedesaan ke arah kehidupan berkoperasi dalam rangka pendapatan serta 

perluasan kesempatan kerja. 

 

3. Penggunaan Dana Pembangunan Desa 

 

Penggunaan Dana Pembangunan Desa di atur dalam pasal 3 Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2008:  

 

1. Bantuan Pembangunan Desa/Pekon (DPP/P) digunakan untuk membangun 

proyek – proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah desa yang tercermin dari 

program masing – masing seksi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat serta kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

2. Disamping penggunaan, bagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga digunakan 

untuk pemantapan administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan di 

Desa, dan pemantapan LPM serta pemantapan pelaksanaan Sistem Unit Daerah 

Kerja Pembangunan (UDKP) guna mempercepat pencapaian Desa swasembada. 

 

4. Macam – Macam Dana Pembangunan Desa 

 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 dan Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Dana  
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Pembangunan Desa, disebut bahwa jenis - jenis Dana Pembagunan Desa adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Bantuan Langsung 

Bantuan Langsung adalah bantuan pembangunan desa yang langsung diberikan 

kepada Kepala Desa yang pemanfaatan, administrasi, dan pengelolaannya 

dilakukakn dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan ini untuk 

membangun proyek – proyek yang diprioritaskan oleh masyrakat. 

2. Bantuan Keserasian 

Bantuan keserasian adalah bantuan pembangunan desa untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembangunan desa terpadu dalam rangka pemantapan fasilitas – 

fasilitas pada pusat pengembangan wilayah desa terpadu dan pelaksanaannya 

dilakukan antar instansi atau dinas. 

3. Bantuan Khusus Pemenang Lomba 

Bantuan khusus pemenang lomba adalah bantuan pembangunan desa yang 

diberikan kepada desa sebagai penghargaan terhadap potensi yang tinggi dan  

terbaik dalam pelaksanaan pembangunan desa, baik tingkat kecamatan, tingkat 

Kabupaten/Kotamadya, maupun tingkat Provinsi. 

4. Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tingkat Kecamatan 

Bantuan untuk kegiatan pembinaan pembangunan desa yang dilakukan oleh 

Kepala Pembangunan Tingkat Kecamatan 
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5. Perencanaan Pembanguan Daerah 

 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan diri suatu daerah, 

tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah 

bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber 

daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor 

swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. 

(Kuncoro, 2002: 46). 

 

Dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, ternyata banyak masalah 

yang timbul. Permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : (World Bank, 

2003: 47-48). 

 

1. Propenas dan Propeda bukanlah rencana yang kontinu sebab hanya dipersiapkan 

lima tahun sekali. 

2. Masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan top-down dan bottom-

up terintegrasi. 

3. Perencanaan dilapangan menunjukan kesenjangan yang besar dalam 

memperhitungkan kemampuan financial. 

4. Perencanaan tersebut selalu memfokuskan diri pada anggaran proyek 

pembangunan dari pada memandang anggaran secara keseluruhan. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai proyek – proyek yang akan menjadi 

keinginan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam pengusulan perencanaan 

pembangunan daerah, maka di tempuh secara bertahap, musyawarah serta rapat 
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koordinasi dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Musyawarah dan rapat 

koordinasi tersebut membicarakan dan membahas beberapa keinginan masyarakat 

yang tercermin dalam usulan proyek. 

 

Adapun tahap – tahap yang dilakukan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan pembangunan daerah, hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan 

dana DPD adalah sebagai berikut: 

 

1. Penyaluran dana langsung ditunjukan kepada pengelola/penerima. 

2. Rencana kegiatan harus merupakan hasil musyawarah desa yang diikuti oleh 

seluruh komponen / tokoh – tokoh masyarakat desa dan dituangkan dalam 

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). 

3. Rencana kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara tehnis 

maupun administrasi. 

 

6. Alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) 

 

Untuk mengetahui informasi mengenai proyek – proyek yang menjadi keinginan 

masyarakat, maka diadakan musyawara desa. Pada musyawarah ini dibicarakan dan 

dibahas mengenai potensi – potensi desa, termasuk usulan proyek yang dibiayai oleh 

dana DPD. Musyawarah tingkat Desa/Kelurahan ini di pimpin oleh Kepala 

Desa/Lurah di bimbing oleh Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan 

Desa. Musyawarah ini harus dihadiri oleh pengurus LPM, BPD, pengurus dan 

anggota PKK dan masyarakat desa. 



 38 

 

Pembahasan mengenai DPD, meliputi pembahasan tentang pengalokasian DPD. DPD 

dialokasikan untuk pembangunan prasarana – prasarana desa, Bulan Bhakti LPM, 

kegiatan PKK, pembinaaan anak dan remaja. Untuk pembangunan proyek yang 

dikelola oleh LPM juga ditentukan jenis proyek, biaya yang diperlukan atau 

kebutuhan masing – masing. 

 

Alokasi Dana Pembangunan Desa ( DPD) diatur berdasarkan pasal 16 ayat (1) 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan 

Dana Pembangunan Desa. Dalam merencanakan proyek – proyek Dana 

Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut: 

1. Skala prioritas disesuaikan dengan potensi dan masalah – masalah yang 

dihadapi desa dengan tetap memperhatikan pembangunan daerah yang 

bersangkutan. 

2. Benar – benar dibutuhkan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. 

3. Didasarkan pada kemampuan nyata dari swadaya masyarakat. 

4. Dapat diselesaikan dalam batas waktu penggunaan dana bantuan. 

5. Dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat 

melalui wadah LPM. 

 

Dalam merencanakan penggunaan bantuan untuk kegiatan PKK perlu diperhatikan 

hal – hal berikut: 

1. Pengajuan recana proyek berdasarkan prosedur perencanaan dari bawah yang 

prosesnya melalui LPM. 
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2. Benar – benar diperlukan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

3. Proyek yang dilaksanakan desa tidak harus sama/seragam untuk keseluruhan. 

4. Mengikut sertakan secara aktif ibu – ibu pengurus PKK dalam merencanakan, 

melaksanakan, memanfaatkan dan mengembangkan proyek yang dibangun. 

 

Dengan Dana Pembangunan Desa maka desa mempunyai kemampuan untuk 

menggali potensi – potensi sumber daya alam menjadi potensi yang efektif, yang 

selanjutnya dapat dinikmati oleh seluruh warga desa dan dapat dikembangkan lebih 

lanjut sehingga sumber pendapatan desa yang semakin besar. 

 

Sehubungan dengan hal itu agar dapat diperoleh hasil yang optimal dari Dana 

Pembangunan Desa, maka penggunaannya perlu direncanakan secara matang baik 

ditinjau dari:  

1. Jenis proyek, proyek apa yang harus dibangun 

2. Lokasi, dimana proyek tersebut harus dibangun 

3. Bilamana dibangun, bagaimana modal pembangunannya 

4. Siapa yang harus melaksanakan dan untuk siapa pembangunan tersebut 

5. Besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan proyek yang diinginkan 

 

Perencanaan yang matang dimana teknis dapat dilaksanakan, ekonomis 

menguntungkan, dan sosial politis dapat dipertanggung jawabkan, akan menjamin 

bahwa proyek tersebut akan memenuhi sasarannya, bermanfaat bagi rakyat dan 

merupakan modal untuk perkembangan lebih lanjut. 
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6. Pengertian dan Bentuk Partipasi Masyarakat 

 

Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai 

dengan kemampuan setiap orang, berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri 

(Mubyarto, 1996: 35). 

 

Menurut Laode Ida (2000: 65) ada dua macam partisipasi yaitu partisipasi antara 

sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal 

dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat 

sebagai keseluruhan dengan pemerintah yang dinamakan partisipasi vertikal. 

 

Bentuk – betuk partisipasi : 

 

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik 

awal perubahan sosial. 

2. Partisipasi dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik 

dalam arti menerima maupun menolak. 

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan 

keputusan, perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini 

mungkin dalam masyarakat. 

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil – hasil 

pembangunan. 
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6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan langsung 

masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 


