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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa menjelaskan bahwa 

pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa mengenai 

penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyrakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada 

pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945, 

dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap 

bangsa dan Indonesia. (Sugiman, 2018)  

Melengkapi penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara 

detail Undang-undang ini mempunyai fungsi dan tujuan dana desa adalah yang 

pertama meningkatkan pelayanan publik di desa, kedua mengentaskan 

kemiskinan, ketiga memajukan perekonomian desa, keempat mengatasi 

kesenjangan pembangunan antar desa dan yang kelima memperkuat 

masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa telah menyebutkan bahwa keuangan desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu baik  berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
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Desa merupakan daerah yang memiliki otonom yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan pembangunannya agar kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat secara baik seiring dengan adanya kemajuan otonomi daerah. Hak 

dan kewajiban desa dapat diukur dengan menggunakan uang dan barang maka 

desa diberikan kewenangan yang mencukupi agar bisa meningkatkan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat, terkait peraturan yang menjelaskan mengenai 

keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintahan Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa. (Zulaifah, 2020). 

Banyaknya mayoritas warga negara Indonesia bertempat tinggal di pedesaan 

karena itulah diperlukan pembangunan yang baik dalam sebuah desa. Sehingga 

sangatlah penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan menjadi lebih 

maju dengan potensi-potensi yang dimiliki.  

Melalui Indeks Desa Membangun berfungsi sebagai pembangunan 

yang ada di desa yang telah diatur dalam pasal 3 permen No. 2 Tahun 2016 

bahwa Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdapat 

tiga komponen diantaranya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan 

Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan status 

desa dikelompokan menjadi lima status yaitu: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa 

Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal (Eka Setyowati, 

2019). Dengan adanya Indeks Desa Membangun dapat memperjelas terkait 

desa baik dalam hal pembangunannya dan juga terkait status dalam sebuah 

desa. Indeks Desa Membangun (IDM) tidak hanya sebatas untuk mengetahui  

perkembangan pembangunan dan juga status desa, namun Indeks Desa 
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Membangun (IDM) sendiri mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan RPJMN 2015-2019. (Sukarno, 2020).  

Terkait pembangunan desa yang lebih maju telah dijelaskan pula 

mengenai dana desa dengan pemanfaatan yang secara optimal karena dana desa 

merupakan komponen salah satu pendapatan desa yang bisa di manfaatkan 

dalam proses pembangunan sebuah Desa, karena itulah pemerintah 

berkewajiban untuk mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN). Alokasi dana desa sendiri juga dapat digunkan 

sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan 

masyarakat dan kemasyarakatan.  

Melengkapi penjelasan tentang tujuan dan fungsi dana desa terkait 

mengentaskan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah 

serius dalam pembangunan nasional di Indonesia. (Solikatun et al., 2018). 

Masalah kemiskinan ini yang bisa jadikan acuan pemerintahan dalam 

menerapkan kebijakan terkait dana desa dengan memiliki tujuan agar dapat 

mencapai kemandirian daerah dengan menciptakan pertumbuhan suatu daerah  

dan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian ini memiliki strategi 

dan tujuan untuk melihat terkait efektifitas program desentralisasi fiskal 

melalui dana desa dengan kemandirian wilayah di Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi dengan dukungan Indeks Desa Membangun. 

Kecamatan Jogorogo menjadi salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Ngawi yang terletak di lereng barat laut Gunung Lawu Provinsi 

Jawa Timur yang memiliki tingkat persebaran masyarakat menengah ke bawah 
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yang cukup tinggi. Dari masalah ini yang menjadi pusat utama pemerintah 

dalam memberikan aturan terkait penerapan dana desa dengan memiliki tujuan 

agar desa dapat mencapai tingkat kemandiriannya dengan pertumbuhan 

wilayah yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di 

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Tingkat kemiskinan yang tinggi di 

Kecamatan Jogorogo juga disebabkan karena padatnya penduduk yang tinggal 

di Kecamatan Jogorogo. 

 
Gambar 1. 1  

Jumlah Penerima Dana Desa Kecamatan Jogorogo Tahun 2020 

Sumber: Peraturan Bupati, (2020) 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa penerima dana desa di 

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu 

desa Girimulyo sejumlah Rp. 1,061,926,000 sedangkan wilayah dengan 

pendapatan dana desa terkecil berada di Desa Talang dengan jumlah sebesar 

Rp. 793,913,000. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 bahwa penerima dana desa terjadi akibat adanya penyesuaian 

kelompok wilayah semakin maju wilayah maka semakin mandiri maka 

penerima dana desa juga akan semakin sedikit dan sebaliknya apabila wilayah 

tersebut semakin tertinggal maka dana desa yang diberikan juga akan lebih 

besar. 

 
Gambar 1. 2  

Klasifikasi IDM Kecamatan Jogorogo Tahun 2020 

Sumber: Kemendesa IDM 2020, (diolah) 
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Indeks Desa Membangun (IDM) telah mengelompokan  perkembangan 

wilayah berdasarkan beberapa indikator  dapat dibedakan menjadi wilayah 

mandiri (sambada), maju (pra-sembada), berkembang (madya), tertinggal (Pra-

madya) dan wilayah sangat tertinggal. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat 

dijelaskan bahwa desa yang berada di Kecamatan Jogorogo pada tahun 2020 

yang masuk kedalam kategori desa yang maju (sambada) berada di desa 

Jogorogo dan Ngrayudan Dan desa yang lainnya masuk kedalam kategori 

berkembang (madya). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

Kecamatan Jogorogo mayoritas desa masuk kedalam kategori berkembang 

(madya). 

 

Gambar 1. 3  

Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Jogorogo Tahun 2020 

Sumber: Dinsos 2020, (diolah) 
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Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa desa dengan jumlah penduduk 

miskin terendah di Kecamatan Jogorogo adalah Desa Soco dengan jumlah sebesar 

34 jiwa. Rendahnya jumlah penduduk miskin di Desa Soco Kecamatan Jogorogo 

memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Soco mempunyai produktivitas dan 

kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik, sedangkan desa dengan jumlah 

penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Jogorogo adalah Desa Macanan Dengan 

jumlah sebesar 427 jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin di Desa Macanan 

Kecamatan Jogorogo karena mayoritas mata pencaharian sebagai seorang petani 

dengan pendapatan rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah, mayoritas 

penduduk Desa Macanan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 2.862 

jiwa yang mengakibatkan kemiskinan di Desa Macanan meningkat karena 

pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya wawasan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang memadahi untuk kehidupannya. 

Dari penjelasan terkait Dana Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), dan 

Kemiskinan dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh dana desa 

terhadap desa yang berada di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan 

pengaruh adanya dana desa untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa yang berada 

di Kecamatan Jogorogo. Pada penelitian ini menggunakan data panel pada 12 desa 

yang berada di Kecamatan Jogorogo dengan kurun waktu selama 5 tahun dari 

tahun 2016 sampai 2020. Dengan harapan adanya penelitian ini dapat mengetahui 

pengaruh antara dana desa terhadap kemajuan desa-desa di Kecamatan Jogorogo 

dengan adanya dukungan Indeks Desa Membangun dan dapat mengetahui dengan 
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adanya dana desa dapat mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga desa 

memiliki kemajuan.  

B. Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dana 

desa terhadap kemandirian desa dan kemiskinan yang berada di Kecamatan 

Jogorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dari adanya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh antara dana desa terhadap kemandirian desa dan 

kemiskinan di Kecamatan Jogorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

terkait pengaruh dana desa terhadap kemandirian desa dan kemiskinan dimana 

hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya dalam 

program pembangunan suatu wilayah berbasis dana desa dan dalam pengentasan 

kemiskinan di Kecamatan Jogorogo.  

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data 

panel dengan model ekonometri (estimator) sebagai berikut: 

                       
                       

di mana: 

IDM  = Indeks Desa Membangun 
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POV  = Kemiskinan 

DD  = Dana Desa 

    = Konstanta 

     = Koefisien regresi variabel independen 
Log  = Operasi Logaritma 

i  = Cross section (12 Desa di Kecamatan Jogorogo) 

t  = Time Series (Periode 2016-2020) 

   = Eror term (Faktor Kesalahan) 

E.2. Data dan Sumber 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dana desa tahun 

2016 sampai 2020 data IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2016 sampai 2020 

Kemiskinan tahun 2016 sampai 2020. Data tersebut diperoleh dari Sistem Informasi 

Desa (Kemendesa), IDM, Peraturan Bupati, dan Dinas Sosial.  

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang di kaji, 

antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, 

penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Berisi tentang penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional 

variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang analisis deskripsi daerah penelitian, sebaran status 

pembangunan wilayah dan perolehan dana desa serta pengaruhnya dengan 

kemandirian dan kemiskinan desa di Kecamatan Jogorogo.  

BAB V : PENUTUP 

  Bersisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang 

perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




