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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Sesuai dengan program kerja 

yang termuat dalam Nawa Cita, Indonesia melakukan  pembangunan dari 

sektor pinggiran. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik, 

yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. 

Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai 

objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki hak 

asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa 

telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Pembangunan yang semula dimulai dari daerah  otonom tingkat 

kabupaten/kota yang dirasa tidak memberikan kemajuan signifikan terhadap 

pembangunan nasional, hal ini menjadi pertimbangan. perlunya pengaturan 

ulang mengenai visi dan misi pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 

6 tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, memberikan 

sejumlah kewenangan pada Desa berupa kewenangan berdasarkan hak asal 
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usul dan kewenangan lokal skala desa. UU  Desa juga memberikan dukungan 

finansial, melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bermodal 

kewenangan dan anggaran, kita berharap Desa mampu mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat secara efektif dan inovatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

APBDes terdiri atas tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan Desa, 

Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat 

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pendapatan desa terdiri dari 

Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa, Dana desa. Menurut UU 

No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan bahwa PADes 

bersumber dari : Pendapatan Hasil Usaha Desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Aset milik Desa, Hasil Swadaya dan juga Partisipasi  masyarakat, Alokasi dari 

APBN dalam belanja transfer ke daerah / desa, maupun transfer Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa bagi hasil pajak bumi dan bangunan, 

serta Pendapatan Asli Desa Lain-lain yang sah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh 

sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana 

DD tersebut langsung turun ke desa tidak melalui prantara. Alokasi DD 

sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan 

jumlah yang berdeda-beda. Penggunan dana desa diprioritaskan untuk 

membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian DD dengan berdasar 
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jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis. Dana Desa Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, 

lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk 

pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan 

pendidikan.  

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah. 

Pemerintah bersama lembaga legeslatif mengesahkan Undang-Undang Nomer 

32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomer 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud 

pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Alokasi 

Dana Desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) 

setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

seluruh desa yang ada dalam wilayah kabupaten setempat. 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 

dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari 

realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga 

mengalokasian BHPR kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan 

hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.     

Desa mempunyai berbagai rencana dan rancangan pembangunan, yang 

bertujuan untuk membangun desa agar menjadi desa yang maju dan meningkat 
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kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Namun, sampai saat ini pembangunan 

desa masih minim, karena pembangunan masih belum signifikan. Terutama 

kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur desa. 

Masalah pokok yang masih di hadapi oleh desa yaitu keterbatasan 

infrastruktur desa. Keterebatasan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial di 

daerah pedesaan memang sudah menjadi masalah klasik dalam pembangunan 

pedesaan, tetapi sampai saat ini masalah tersebut belum terselesaikan juga 

dengan baik. Penyediaan infrastrukur ini harus didasarkan pada prinsip 

kebutuhan dan ketepatgunaan. 

Pembanguan infrastruktur desa masih sangat minim, terutama jalan 

Usaha Tani yang sebagian keadaannya masih berupa jalan tanah  biasa sehingga 

ketika musim hujan kondisinya menyulitkan petani untuk melakukan kegiatan 

pertanian. Serta beberapa jalan areal pemukiman masyarakat masih berupa jalan 

setapak dan sebagian masih berupa tanah biasa atau tanah urug. 

Drainase, di beberapa titik lokasi pemukiman masyarakat masih terjadi 

genangan air dan saluran parit tidak digunakan secara optimal sebagai saluran 

pembuangan air oleh masyarakat desa.  

Ketersediaan air bersih yang belum memadai untuk kebutuhan seluruh 

masyarakat karena masih banyak masyarakat yang mengandalkan air hujan 

serta harus membeli air bersih dengan harga yang cukup mahal sementara daya 

beli masyarakat masih terbatas 

Dalam Permendesa No.19 tahun 2017  berisi tentang  ketentuan 

prioritas penggunaan Dana Desa dan  progam pelaksanaanya yaitu bidang 
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pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga berdasakan latar 

belakang uraian diatas, penulis ingin membuat judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap bidang 

pelaksanaan pembangunan desa? 

2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap bidang pelaksanaan 

pembangunan desa? 

3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap bidang 

pelaksanaan pembangunan desa? 

4. Apakah Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi berpengaruh terhadap bidang 

pelaksanaan pembangunan desa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) 

dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) 

dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) dalam bidang 

pelaksanaan pembangunan desa. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 

dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian-

kajian dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang bidang 

pelaksanaan pembangunan desa.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengevaluasi bidang 

pelaksanaan pembangunan desa. 


