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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Indonesia umumnya masih merupakan berbentuk desa atau 

yang disebut dengan nama lain, setidaknya hal tersebut tercermin dari 

kenyataan bahwa masih sekitar 70% warga Indonesia hidup dan mencari 

nafkahnya di desa. Bagaimanapun potretnya saat ini, desa merupakan bagian 

wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang mutlak harus diayomi oleh 

pemerintah Negara Repulik Indonesia.  

Kebaikan masyarakat desa yang selalu erat dalam hubungan 

persaudaraan dan saling kenal mengenal satu sama lainnya, tidak ada saling 

tonjol menonjol, hidupnya sederhana dan dalam hubungan masyarakat satu 

dengan masyakat lain saling hormat menghormati, oleh karena itu selalu 

tenang tak ada pengaruh lain. Tetapi dalam lapangan untuk lebih maju karena 

di daerah desa situasi serta keadaan daerahnya sangat sulit dalam mencapai 

obyeknya atau dalam proses untuk mencapai materil lebih lambat bila 

dibandingkan dengan masyakat daerah kota yang selalu karena keinginan-

keinginan manusia sebagai proses untuk mengejar tercapainya suatu obyek 

dalam kehidupan
1
.  

Sepanjang masa, sebagian besar komunitas desa di Indonesia, dari 

daerah Aceh hingga Papua, telah didominasi oleh suatu kekuasaan pusat 
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tertentu. Banyak diantaranya telah mengalami dominasi itu sejak zaman 

kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional, banyak yang mengalaminya sejak 

zaman penjajahan Belanda atau Inggris, dan banyak pula lainnya yang baru 

mengalaminya sejak beberapa waktu terakhir ini
2
.  

Desa, atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam bentuk dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota. 

Pada masa reformasi sistem otonomi daerah telah memberikan ruang 

gerak bagi partisipasi masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif, yang 

menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai obejek tetapi juga subjek 

pembangunan pelaksanaan kegiatan dan diharapkan hasil-hasil dari program 

Alokasi Dana Desa dapat segera terwujud dan berdayaguna dalam 

peningkatan kuliatas kehidupan masyakarat desa
3
 

Awal pelaksanaan otonomi daerah aspek kemandirian dan terkesan 

diabaikan, namun dengan seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten 

melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai 

diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik berat 

pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
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desa tercermin dari semakin banyaknya perangkap peraturan pelaksanaan, 

yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negri 

(Permendagri) maupun keputusan Menteri Dalam Negri (Kepmendagri), yang 

mengatur tentang desa, baik itu PP, Permendagri dan Kepmendagri yang 

dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai desa yang 

diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004. 

Bagaimanapun desa merupakan tulangpunggung dari kehidupan kita. 

Sementara itu arus urbanisasi berjalan terus dengan apa yang berasal dari 

desa, tetapi tanpa disadarinya desa dikuras habis-habisan, baik melalui 

kegiatan hobi maupun pengisian hari tua yang nyaman. Manusia desa lapar 

pangan, sedang manusia kota lapar tanah
4
. 

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Untuk 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syari’ah (Study Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali).  

 

B. Rumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah pengelolaan 

dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di desa 

Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yang nanti akan dikaitkan 

dengan perspektif hukum ekonomi syaria’ah.  
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   Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan 

mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi 

masyarakat menurut pandangan hukum ekonomi syari’ah? 

2. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” 

Desa Sindon? 

  

C. Tujuan Penelitian  

   Adapun tujuan penelitian yang teruraikan dalam rumusan masalah 

diatas adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dalam hal penunjang 

kesejahteraan ekonomi.  

2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syari’ah.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi 

masyarakat 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat, terutama secara akademisi maupun praktis serta masyarakat luas. 
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 Dari segi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk : 

1. Bagi peneliti : dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa untuk 

pengembangan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang menjadi 

pembicaraan banyak orang serta sebagai sarana pengembangan dan 

pelatihan diri dalam penyampaian serta penerapan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh. 

2. Bagi akademisi : sebagai bahan informasi atau rujukan bagi berbagai 

kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk 

mengetahui secara mendalam bagaimana pengelolaan dana desa dan 

manfaatnya untuk pengembangan ekonomi masyarakat.   

Dalam hal kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

manfaat bagi : 

1. Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali : memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan bagi seluruh 

desa yang ada di Indonesia  terutama mengenai pengelolaan dana desa 

untuk pengembangan ekonomi masyarakat perspektif  hukum ekonomi 

syari’ah. 

2. Masyarakat luas : penelitian ini diharapakan mampu memberikan 

gambaran tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik, pro 

terhadap usaha-usaha masyarkat kecil dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat.  

 


