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ABSTRAK 

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 

2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diperuntukan bagi desa yang di trasfer melalui anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kebijakan–kebijakan tersebut mungkin dapat diterapkan dengan baik 

di lingkungan masyarakat dengan adanya koordinasi yang baik dari 

setiap pimpinan dalam melaksanakan pembangunan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Dengan demikian pemerinah desa harus 

mengambiltindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang 

telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa 

secara adil dan merata dalam pembangunan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini (1) Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam 

pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan?; dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan dana 

desa dalam pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Dengan tujuan (1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan dana 

desa dalam pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan; dan (2) Mendeskripsikan implementasi 

kebijakan dana desa dalam pembangunan di Desa Jatimulyo 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif 

Ekonomi Islam. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang 

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan di desa 

Jatimulyo kecamatan Jatiagung kabupaten Lampung Selatan dalam 

perspektif ekonomi islam disimpulkan bahwa yaitu: (1) Implementasi 

kebijakan dana desa di Desa Jatimulyo dapat meningkaatkan 

pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yang 

melibatkan semua unsur desa dan tidak melibatkan pihak luar yang 

menitikberatkan pada karakteristik desa dengan berbagai ciri khas dan 

kebutuhannya; dan (2) Implementasi kebijakan dana desa dalam 
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pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam pada tahap 

perencanaan masih rendahknya partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pembangunan yang mengakibatkan usulan yang 

direncanakan tidak terealisasi dengan optimal. Sedangkan pada tahap 

pelaksanaan aspek penting dari kepala desa dan jajaran yang telah 

ditugaskan sudah menjalankan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditentukan sesuai dengan pengalokasian dana desa yang diperoleh 

 

Kata Kunci : Kebijakan Dana Desa, Pembangunan,Persepktif 

Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

One of the policies that accompanied the enactment of Law 

Number 6 of 2014 was the Village Fund policy. Village Funds are 

funds sourced from the state revenue and expenditure budget intended 

for villages which are transferred through the district/city regional 

income and expenditure budgets and used to finance government 

administration, development implementation, community development 

and community empowerment. These policies may be implemented 

well in the community with good coordination from each leader in 

carrying out development to obtain maximum results as previously 

planned. The formulation of the problem in this study (1) How is the 

implementation of the village fund policy in development in Jatimulyo 

Village, Jatiagung District, South Lampung Regency?; and (2) How is 

the implementation of the village fund policy in development in 

Jatimulyo Village, Jatiagung District, South Lampung Regency in the 

perspective of Islamic Economics. With the aim of (1) describing the 

implementation of village fund policies in development in Jatimulyo 

Village, Jatiagung District, South Lampung Regency; and (2) 

Describe the implementation of the village fund policy in development 

in Jatimulyo Village, Jatiagung District, South Lampung Regency in 

the perspective of Islamic Economics. 

The types of data used are primary data and secondary data. 

Data collection techniques used are interviews, observation and 

documentation. The data analysis technique used is qualitative 

analysis. 

Based on the results of research and data analysis on the 

implementation of village fund policies in development in Jatimulyo 

village, Jatiagung sub-district, South Lampung district in an Islamic 

economic perspective, it is concluded that: (1) Implementation of 

village fund policies in Jatimulyo Village can increase development. 

This can be seen from its implementation which involves all elements 

of the village and does not involve outsiders who focus on the 

characteristics of the village with its various characteristics and 

needs; and (2) the implementation of the village fund policy in 

development in Jatimulyo Village, Jatiagung District, South Lampung 

Regency in the perspective of Islamic Economics at the planning stage 

is still low community participation in development development 

which results in the planned proposal not being realized optimally. 

Meanwhile, at the implementation stage, important aspects of the 

village head and the assigned staff have carried out according to the 
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predetermined plan in accordance with the allocation of village funds 

obtained. 

 

Keywords : Village Fund Policy, Development, Islamic Economic 

Perspective 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan di jelaskan beberapa istilah dalam penelitian 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam  memaknai makna yang 

terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Dana Desa 

Dalam Pembangunan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung SelatanDalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul ini adalah: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
1
 

2. Kebijakan Dana Desa 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih 

untuk mengarahkan pangambilan keputusan.
2
Dana desa 

adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3
 

3. Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah 

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

                                                           
1 Fredrickson dan Hart, Kebijaksanaan Publik dan Formulasi (Jakarta: Sinar 

Harapan, 2003), 12. 
2 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung Alfabeta, 2005), 7. 
3 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (8) 
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terencana.
4
 Pembangunan tersebut meliputi pemasangan 

paping blok dan pembangunan rapat beton yang dilakukan di 

setiap dusun dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas 

masyarakat sehari-hari. 

4. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat 

akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-

Quran dan as-sunnah yang yang menjalin dasar dari 

pandangan hidup Islam, yang memuat akan prinsip keadilan, 

pertanggungjawaban dan juga takaful (jaminan social).
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali 

bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu 

penelitian ilmiah yang membahas tentang implementasi kebijakan 

dana desa dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa 

telah membuat kebijakan-kebijakan yang akan di terapkan di 

lingkungan masyarakatnya. Namun antara kebijakan yang sudah di 

rencanakan dengan pengimplementasiannya terkadang belum 

maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas 

mengenai implementasi dari kebijakan dana desa dalam 

pembangunan sesuai dengan persepektif Ekonomi Islam di desa 

Jatimulyo. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 

mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak 

akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar 

dalam melaksanakan pembangunan desa serta memperjelas tugas, 

peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan 

pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi 

                                                           
4 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan 

Pertambahan dan Pemerataan (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 13. 
5 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 

62. 
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masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat..
6
 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan 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 menuju masyarakat 

yang adil, makmur dan sejahtera.Desa memiliki hak yaitu (a) 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak 

asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa; (b) 

menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan (c) 

mendapatkan sumber perdapatan, dan memiliki kewajiban yaitu (a) 

melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan 

masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan 

Negara Republik Indonesia; (b) meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat desa; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi; (d) 

mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan (e) 

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

desa.
7
 

Tujuan dari pengaturan desa yaitu memajukan perekonomian 

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan 

nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan.Pembangunan desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

                                                           
6 Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih, “Implementasi 

Kebijakan Dana Desa”.The Indonesian Journal of Public Administration, Vol.3 No.2 

(Desember 2017), 14. 
7Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (1) dan (2). 
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pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan 

desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan 

kegotongroyong guna mewujudkan keutamaan perdamaian dan 

keadailan sosial.
8
 

Ketentuan tujuan pembangunan dalam Islam terdapat dalam 

Q.S. Ar- Ra‟d ayat 11 sebagai berikut: 

 …                       

                     

 “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.” (Q.S. Ar-

Ra‟d [13]:11) 

Berdasarkan ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 

Allah SWT mengabarkan, Allah SWT tidak akan mengubah 

keadaan hamba-Nya apabila hamba-Nya tidak mengubah keadaan 

mereka sendiri dengan izin Allah SWT. Artinya dari apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT., serta sistem itu juga merupakan 

bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
9
 Hal ini 

berkaitan dengan tujuan dari pembangunan yang mana 

pembangunan berguna untuk merubah keadaan suatu lingkungan 

menjadi lebih baik sehingga nantinya akan berpengaruh pada pola 

pikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan 

sarana dan prasarana yang ada dilingkungan sehingga aktivitas 

mereka dapat berjalan dengan maksimal. 

Wilayah pedesaan menjadi subjek pembangunan untuk 

mewujudkan kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal. 

                                                           
8Ibid, Pasal 78 ayat (1) (2) dan (3). 
9 Ibnu Katsir, Tahzib Wa Tartib: Kitab Al-Bidayah Wa Al-Niahayh masa 

Khulafaur Rashidin (Jakarta: Darul Haq, 2002), 11. 
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Masyarakat dan lembaga desa juga dapat meningkatkan perannya 

dalam proses perencanaan, serta pengawasan  terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini untuk mewujudkan 

pemerintahan desa yang trasparan dan bertanggung jawab. 

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 

Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa adalah dana 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diperuntukan bagi desa yang di trasfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat.
10

 Melalui Dana Desa memungkinkan desa 

melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada 

Peraturan  Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan 

berdasarkan: (1) Alokasi dasar, dan (2) Alokasi yang dihitung 

memperhatikan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis desa setiapkabupaten/kota.
11

 

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang 

mandiri dimana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek 

penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat 

bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa 

mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan 

aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga 

masyarakat, dan (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan 

dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat 

seperti pangan, energi, layanan dasar dll; Sebagai cita-cita jangka 

panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, 

                                                           
10 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (8). 
11 Azwardi, Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di 

Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 

2014), 29-41. 
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menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta 

menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
12

 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih 

untuk mengarahkan pangambilan keputusan.
13

Implementasi 

kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat 

mencapai tujuannya.
14

Selanjutny, Implementasi kebijakan ialah 

sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok 

pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
15

Berdasarkan teori William Dunn tahapan 

implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: (1) Penyusun 

Agenda (Agenda Setting), (2) Formulasi Kebijakan (Policy 

Formulation), (3) Adopsi  Kebijakan (Policy Adoption), (4) 

Implementasi Kebijakan (Policy Implementation), dan (5) Evaluasi 

Kebijakan (Policy Evaluation).
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengimplementasi 

kebijakan dana desa di desa Jatimulyo yaitu diawali dengan adanya 

berbagai saran yang diterima oleh tim pelaksana mengenai 

keinginan dari masyarakat  dalam hal pembangunan. Namun dalam 

hal ini berbagai saran tersebut tidak dapat teralisasikan semua 

karena keterbatasan dari jumlah dana desa yang ada, sehingga 

dalam menentukan kebijakan yang akan di terapkan yaitu 

memperhatikan prioritas dari kegunaan jalan itu sendiri tanpa 

adanya penekanan dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar fungsi 

dari pembangunan jalan tersebut lebih efektif. Pengimplementasian 

kebijakan dana desa dalam pembangunan pada tahun 2017-2018 

dapat terealisasikan secara maksimal walaupun terdapat sedikit 

hambatan dalam proses penerapannya yaitu adanya sikap kurang 

perduli dari masyarakat terhadap proses pembangunan dan 

pemeliharaannya. Pada tahun 2019 tahap pertamaterlaksana secara 

                                                           
12 Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

FOKUS MEDIA, 2015),  54 
13 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik..., 7. 
14 Riant Nugroho Dwijowijito, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan 

Evaluasi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), 158. 
15 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus 

(Yogyakarta: CAPS, 2012), 149. 
16 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publikedisi kedua (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2003), 24. 
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maksimal dan tahap kedua masih dalam proses pembangunan.Akan 

tetapi Pada tahun sebulum pemerintah desa keputran menerima 

aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan 

desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana 

yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksilmal 

kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.
17

 

Data sementara yang diperoleh dari laporan APBD Desa 

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

Tabel 1.1. Dana Desa di Desa Jatimulyo Periode 

2017-2019 

No Tahun Jumlah 

1 2017 Rp 719.044.363.00 

2 2018 Rp 962.765.364.00 

3 2019 Rp 1.131.213.073.00 

 Jumlah Rp 2.813.022.800.00 

Sumber : APBD Desa Jatimulyo Tahun 2017-2019 

Kebijakan pemerintah desa Jatimulyo yang dilakukan pada 

tahun 2017 yaitu pembangunan jalan dengan menggunakan paping 

blok. Pemasangan paping blok dilakukan dijalan-jalan yang 

kondisinya belum baik dengan tujuan memperlancar akses 

perjalanan sehingga aktivitas warga berjalan dengan lancar. Pada 

tahun 2018 yaitu pembangunan jalan menggunakan papingblok 

dan rapat beton. Pemasangan paping blok masih dilanjutkan pada 

tahun ini karena waktu pada tahun sebelumnya tidak mencukupi 

sehingga masih di lanjutkan pada tahun ini dan dilanjutkan dengan 

pembangunan jalan menggunakan rapat beton yang mampu 

bertahan lebih lama. Pada tahun 2019 yaitu pembangunan masih 

menggunakan rapat beton, namun pada tahun ini lebih difokuskan 

pada 6 dusun dari 12 jumlah dusun yang ada. Hal ini dikarenakan 

agar fungsi jalan lebih nampak dan jelas dari tahun sebelumnya.
18

 

                                                           
17  Deni Afriadi Putra, Kaur Perencanaan,wawancara dengan penulis, Jatimulyo 

22 Juli 2019. 
18Ibid.  
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Kebijakan yang sudah di implementasikan oleh pemerintah 

terkait pembangunan jalan tersebut baik itu paping blok maupun 

rapat beton sudah berjalan secara maksimal. Hal tersebut 

berdampak positif  dapat dilihat dari aktivitas masyarakat sekitar 

yang lebih lancar dalam melaksanakan aktvitasnya sehari-hari baik 

itu pergi bekerja atau aktivitas lainnya. Pembangunan jalan yang 

sudah dilakukan telah berfungsi dan berguna sesuai tujuan awal 

dari pembangunan jalan itu sendri. Hanya saja masih ada beberapa 

kendalan dalam proses pembangunan jalan tersebut seperti 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan pembangunan tersebut, akibatnya banyak 

warga atau masyarakat beranggapan bahwa pembangunan jalan 

dilakukan tidak merata pada semua area jalan atau kondisi jalan 

yang sudah rusak yang butuh untuk di perbaiki. Kondisi seperti ini 

harus segera diberi penjelasan, yang mana bahwa pembangunan 

jalan tersebut bukan berdasarkan banyak area atau lokasi jalan yg 

rusak namun berdasarkan skala prioritas yaitu nilai guna atau 

manfaat dari jalan itu sendiri bagi masyarakat sekitar dalam 

memperlancar aktivitas sehari-hari. 

Selain itu, sistem dari implementasi kebijakan yang dilakukan 

pemerintah desa Jatimulyo meliputi beberapa tahapan yaitu: (1) 

Perencanaan, pada tahap ini mempertimbangkan beberapa hal yaitu 

prioritas kegunaan jalan, jalan tersebut merupakan jalan desa 

bukan jalan kabupaten atau pun provinsi dan menghitung dana 

pembiayaan dari pembangunan tersebut. Setelah peencanaan 

tersebut maka didapatkan beberapa alternatif bentuk kebijakan 

yang selanjutnya melakukan penetapan-penetapan kebijakan yang 

akan dilaksanakan, (2) Pelaksanaan yaitu meliputi beberapa hal 

diantaranya: (a) Swakelola yaitu melakukan pembangunan dengan 

memperkerjakan masyarakat sekitar sehingga dengan adanya 

pembangunan ini dapat membantu ekonomi masyarakat, (b) Sesuai 

RAB yaitu sesuai dengan rencana anggaran biaya bangunan yang 

sudah direncanakan dan di buat oleh konsultan perencanaan, dan 

(c) Pemeliharaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat 

pemeliharaan  secara perkala diperlihara di bawah naungan TPK., 
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dan (3) Evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa pembangunan 

ditahun 2017-2018 terealisasikan secara maksimal, sedangkan 

untuk tahun 2019 tahap 1 telah terealisasi dan menunggu 

pelaksanaan proses untuk tahap selanjutnya.
19

Islam memandang 

suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting 

sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memliki 

paradigma yang holistik dan strategis.
20

Pemberdayaan dalam 

konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah 

pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan 

upaya perbaikaan kualitas hidup yang menyangkut tentang 

kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.Salah satu 

pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya 

diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan 

menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan hal tersebut penggunaan dana desa dalam 

pembangunan di desa Jatimulyo telah dilakukan melalui beberapa 

tahapan. Tahapan tersebut telah ditetapkan melalui rancangan yang 

di buat oleh pihak pemerintah desa setelah melakukan 

pertimbangan dan musyawarah dengan masyarakat. Sistem 

pengimplementasian dari kebijakan nya yaitu dengan 

mempertimbangkan prioritas dari pada kegunaan dan manfaat jalan 

itu sendiri bukan hanya keinginan individu atau golongan 

tertentu.Walaupun demikian masih terdapat kelemahan yang 

muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan 

pembangunan. 

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik 

untuk menggali lebih dalam lagi mengenai Implementasi 

Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Jatimulyo 

Dalam perspektif Ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan mungkin 

sudah adanya penelitian terkait dengan pembahasan yang sama 

namun belum adanya penelitian terkait yang membahas dalam 

perspektif ekonomi islam serta mengali seberapa besar partisipasi 

                                                           
19Ibid. 
20 Mutthoriq dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pesisir”, Jurnal Administrasi Publik (JAP)2, No.3 (2017):426-432. 
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masyarakat dalam proses pembanguna ekonomi masyarakat 

tersebut. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai implementasi  

kebijakan dari dana desa dalam pembangunan yang berada di 

desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan.Fokus penelitiannya yaitu terletak pada pemerintahan 

desa Jatimulyo karena pemerintahan desa lebih mengetahui 

mengenai perencanaan kebijakan yang akan diterapkan serta 

adanya dorongan oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu 

yang menimbulan pemahaman tentang sesuatu yang lebih 

luas, lebih mendalam dan lebih menyeluruh. 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dari dana 

desa dalam pembangunan yang berada di desa Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

perspektif ekonomi islam.   

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam 

pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam 

pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa dalam 

pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa dalam 

pembangunan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur 

bagi semua pihak, perangkat, pengelola desa dan masyarakat 

tentang kebijakan dana desa dalam pembangunan dan 

keseluruh lapisan masyarakat desa Jatimulyo. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan 

tambahan di Universitas Islam Negeri Lampung khususnya 

ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam seta sebagai rujukan dan 

reverensi di dalam perpustakaan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan 

sebagai pijakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti dengan judul “Revitalisasi Pembangunan Desa 

Melalui Program Rural Infrastruktur Support Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS PNPM)”. 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung Kabupaten 

Pesawaran Kecamatan Kedondong tepatnya di Kota Jawa 

pada tahun 2009. Dalam penelitiannya Benjamin 

mengemukakan tentang penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam pelaksanaan program (RIS PNPM) seperti 

mengenai seberapa besar kapasitas masyarakat dalam 

berpartisipasi, penerapan transparansi dan akuntabilitas 
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penggunaan anggaran oleh OMS. Selain itu penelitian ini juga 

menyoroti masalah keberlanjutan proyek yang dilaksanakan 

oleh kelompok penerima manfaat (KPM) dalam program (RIS 

PNPM).
21

 

2. Peneliti dengan judul “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa 

(Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali”. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik multistage non 

random sampling. Penelitian ini dilakukan di 19 Kecamatan, 

di mana pada setiap kecamatan dipilih dua Desa. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD 

banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih 

memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk 

setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor 

seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi 

yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. 

Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki 

dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan 

pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam  pembangunan desa.
22

 

3. Peneliti dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus 

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 

(PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten 

Gresik tahun 2018)”. Penelitian yang dilakukan Arif 

mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas 

masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program 

                                                           
21 Benjamin,“Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural 

Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS 

PNPM)”,(Lampung: 2009), 84 
22Riska Yuliani, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali, 

(Boyolali: 2012), 76 
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pembangunan infrastruktur pedesaan. Sedangkan penelitian 

yang saya lakukan adalah sama meneliti masalah 

pembangunan nyata di desa. Perbedaannya terletak pada 

penelitian saya, saya melihat ke pembangunan fisik atau nyata 

dan penelitian ini mengemukakan masalah yang berkaitan 

dengan kapasitas masyarakat.
23

 

4. Peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa 

mengemukakan bahwa Implementasi Dana Desa di Kabupaten 

Banjarnegara Studi Penggunaan DD di Desa Gumelem Kulon 

belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum 

terpenuhi secara optimal diantaranya: pertama, dari sisi Aspek 

akses, sosialisasi yang dilakukan pada dua tahun pertama 

masih dengan metode lisan dan belum tersampaikan secara 

maksimal. Kedua, terjadi bias atau penyimpangan yaitu 

seluruh pemakaian DD 100% digunakan untuk pembanguna 

fisik, belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. 

Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa 

Gumelem Kulon sebagian besar masih berpendapat bahwa 

pembangunan fisik lebih penting dari pada pemberdayaan.
24

 

5. Peneliti dengan judul Efektifitas Implementasi Kebijakan 

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa 

Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

mengemukakan implementasi kebijakan Penggunaan Dana 

Desa tahun angaran 2015 cukup efektif. Efektivitas didasarkan 

pada 4 ketepatan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan dilihat dari 

pencapaian peeningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian 

perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar 

yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari telah 

diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai 

dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari 

kondisi target yang diintervensi sangat mendukung, dan (4) 

                                                           
23 Arif Wahyu Kristanto, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan 

Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten 

Gresik tahun 2008), (Gresik: 2018), 66 
24 Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih, “Implementasi 

Kebijakan..., 13. 
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ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan 

adanya interaksi baik antar aktor perumus kebijakan, dan 

lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan adanya 

lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. 

Implementasi dapat berjalan cukup efektif karena faktor 

partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan 

perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor 

penghambat diantaranaya tertundanya pelaksanaan, dan 

terbatasnya dana yang diterima.
25

 

6. Peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji 

Kecamatan Tellu Tempoe Kabupaten Sidenreng Rappang 

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dana Desa 

dengan nilai 69,78 % kategori baik, partisipasi masyarakat 

dengan nilai 68,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori 

baik, pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian 

ini berada pada kategori baik.
26

 

7. Peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa 

Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari 

Kabupaten Sleman mengemukakan implementasi kebijakan 

penggunaan dana desa berdasarkan PP 60 tahun 2016 di desa 

Wukirsari telak dilaksanakan dengan baik. Hasil 

pembangunan dari penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk 

pernbangunan fisik. Keberhasilan Implementasi kebijakan 

tersebut karena faktor-faktor komunikasi yang baik, adanya 

sumberdaya baik kapasitas aparatur maupun dana yang cukup, 

struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dan adanya 

                                                           
25 Rini Listiyani, “Efektifitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten 

Magelang”. Jurnal Publik (2015),1. 
26 Ahmad Mustanir, Darmiah, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu 

Tempoe Kabupaten Sidenreng Rappang”. Jurnal Politik Profetik Vol. 04 No. 2, 

(2016), 236. 
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disposisi birokrasi yang memiliki komitmen dan integritas 

untuk meningkatkan pembangunan desa.
27

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian ini lebih terfokus pada bentuk-bentuk dari kebijakan 

yang sudah di rencanakan atau dirumuskan oleh pemerintah dan 

apakah implementasi dari kebijakan tersebut sudah sesuai dengan 

yang di rencanakan.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
28

 

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi 

berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode penelitian harus logis, 

sistematis, konsisten dan operasional menyangkut bagaimna 

penelitian tersebut akan dijalankan.
29

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam 

lingkup kehidupan yang sebenarnya.
30

Penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang 

terdapat di pemerintahan desa Jatimulyo. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat 

mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau 

                                                           
27 Fransisca Winarti dan Pandhu Yuanjaya, “Implementasi Kebijakan Dana 

Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari Kabupaten Sleman”. 

Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara (NATAPRAJA) Vol. 4 No. 1, (2016),  49. 
28 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 2.  
29  Suharto, dkk, Perekayasan Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2004), 

99. 
30 Iqbal Hasan, Pokok –Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2012), 11. 
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kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan 

tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.
31

 

3. Sumber Data 

Mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian yaitu 

mengggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

yang asli.
32

 Adapun data primer diambil dari hasil penelitian 

dilapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan 

bacaan lain.
33

 Adapun data sekunder di peroleh dari buku-

buku ekonomi dan literatur lain  yang berkaitan seperti artikel, 

jurnal penelitian, laporan, mencari info dari internet dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
34

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa 

Jatimulyo yang berjumlah 20 orang yaitu Kepala Desa, 

Sekertaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, 

Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha 

dan Umum, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun IA, Kepala 

Dusun IB, Kepala Dusun IC, Kepala Dusun ID, Kepala 

Dusun IIA, Kepala Dusun IIB, Kepala Dusun IIC, Kepala 

Dusun IID, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV, Kepala 

Dusun VA, Kepala Dusun VB. 

 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuntitati, Kualitatif dan  

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2010), 206. 
32 M. Iqbal Hasan, Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik (Bandung: PT. 

Bumi Aksara, 2006), 19. 
33 Winarno Sukarhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik 

(Bandung: Trsindo ed.7, 2000), 134. 
34 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif..., 215. 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Teknik 

pengambilan sampel yaitu menggunakan nonprobability 

samplingyaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel.Penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.
35

 Hal ini dilakukan karena 

peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan berbagai data dan informasi akan 

dilakukan melalui: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja, sistematis mengenai fonomena sosial dan 

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
36

 Penelitian ini berkenaan dengan perilaku 

manusia, protes kerja, gejala-gejala alam.
37

Penelitian ini 

penulis melakukan observasi secara langsung di 

pemerintahan Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung 

Kaupaten Lampung Selatan, untuk mengamati ojbek 

penelitian secara langsung guna mendapatkan informasi. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan- pertanyan pada para 

responden.
38

Wawancara yang digunakan yaitu 

                                                           
35Ibid, 85. 
36 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek) (Jakarta: PT. 

Asdi Mahasatya cetakan kelima, 2006), 63. 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 145. 
38 Joko Subagyo, Metode Penelitian..., 39. 
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wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
39

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya.
40

 Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkapdari 

penggunaaanmetode observasi & wawancara kualitatif.
41

 

6. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu 

informasi.
42

 Menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Data Collection (Mengkoleksi Data) 

Hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan 

belum bermakna,catatan lapangan berupa angka dan 

simbol-simbil yang masih semerawut yang tidak dapat 

dipahami. 

b. Data Reduction (Merangkum Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang poko, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

                                                           
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,140. 
40 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 

229 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 240. 
42 Jogiyanto, Pedoman Survei Kuesioner, Mengembangkan Kuesioner, 

Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008), 2. 
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pengumpilan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

c. Data Display (Menyajikan Data) 

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplay data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

d. Verification (Menarik Kesimpulan) 

Menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
43

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan pendekatan deduktif. Deduktif yaitu mula-mula 

mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-

uraian yang terperinci.
44

 Analisis ini digunakan untuk 

menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dilakukan atas data yang diperoleh 

dari sumber data primer yang didasarkan atas instrumen 

pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan mengolah data hasil 

observasi dan data wawancara yang menunjang dalam melakukan 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...., 244. 
44 Gorys Keraf, Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa Cetakan ke 9 

(Jakarta: Nusa Indah, 1993), 70. 
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implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan di Desa 

Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Selanjutnya hasil temua yang diperoleh peneli kaji dalam 

pandangan perspektif Ekonomi Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Kebijakan 

1. Pengertian Kebijakan  

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih 

untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
45

 Kebijakan 

berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan 

keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap 

dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang 

banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). 

Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk 

mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara memberi 

rewards dan sanctions. Secara instriksik kebijakan adalah 

instrumen teknis rasional dan action-oriented utuk 

menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi 

tindakan yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku 

orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.
46

 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat 

diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok 

sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu 

program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan 

yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian 

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

menunjukan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu.
47

Thoha memberikan penafsiran tentang kebijakan 

                                                           
45 Edi Suhato, Analisis Kebijakan Publik..., 7. 
46 Amzi Marzani, Antropologi dan Kebijakan Publik ( Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), 20. 
47 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik. (Jakarta: FISIP Universitas Maestopo 

Beragama, 2014), 3. 
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publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam 

pandangan ini, kebijakan publik lebih di pahami sebagai apa 

yang di kerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada 

proses hasil yang dibuat.
48

 

Kebijakan adalah sebagai keputusan suatu organisasi 

yang dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan 

ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku 

dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus 

dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi 

pelaksanaan kebijakan dan penerapan atau pelaksanaan dari 

suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan 

dengan (unit)organisasi pelaksana maupun dengan kelompok 

sasaran yang dimaksud.
49

Menurut perspektif  Ekonomi Islam  

kebijakan adalah suatu konsep yang menjadi dasar pedoman 

dan dasar rencana dalam mengatasi masalah – masalah 

ekonomi rakyat sesuai dengan nilai Islam.
50

Kesimpulannya 

ialah bahwa kebijakan yaitu suatu tindakan yang dipilih 

sebagai keputusan dalam suatu organisasi atau lembaga 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.James Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan 

adalah serangkaian tidakan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah 

tertentu.
51

 Sedangkan Woll menyatakan bahwa kebijakan 

adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan 

masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui 

lembaga yang mempengaruhi masyarakat.
52

 

                                                           
48 Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik” Jurnal Publik, Vol. 11 No.01 (Januari 2017), 2. 
49 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 263. 
50 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Ab al-Karim, Sistem, Prinsip 

dan Tujuan Ekonomi Islam. Terj.Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18. 
51 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 07. 
52 Hasel Nogi S.Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, 

Strategi dan Kasus (Yogyakarta: YPAPI, 2003), 2. 
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Konsep kebijakan yang di tawarkan oleh Anderson 

merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat dari yang 

lain karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksud. 

Karena membedakan anatara kebijakan dan keputusan yang 

mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang 

ada. 

 

2. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 

Menurut George C Edwards III, Pelaksanaan kebijakan 

dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses 

kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan 

penyususnan kebijaksanaan dan kosekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). 

Lebih lanjut, Edwards III mengidentifikasi aspek-aspek yang 

diduga kuat yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, 

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi.
53

Keempat aspek 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling 

berpengaruh terhadap aspek lainnya. 

 

3. Tahap Pembentuk Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses 

yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji, tujuan pembagian ini adalah untuk 

memudahkan dalam mengkaji kebijakan Tahap-tahap 

penyusun kebijakan  dijelaksan sebagai berikut:
54

 

a. Penyusun Agenda (Agenda Setting)  

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses 

yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. 

                                                           
53 Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik” Jurnal Publik, Vol. 11 No.01 (Januari 2017), 5. 
54 William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan PublikEdisi Kedua 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 22. 



 24 

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat 

kebijakan perlu menyususn agenda dengan memasukkan 

dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan 

dijadikan prioritas unruk dibahas. Dalam tahap ini ada 3 

kegiatan yang perlu dilaksanakan yaitu (1) Membangun 

persepsi di kalangan stakeholders bahwa 

sebuahfenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. 

Hal ini penting  karena bisa jadi suatu gejala yang oleh 

sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai 

masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya 

atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap 

sebagai suatu masalah, (2) Membuat batasan masalah. 

Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan 

agenda kebijakan dan memilik tingkat urgensi yang 

tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap 

maslaah-masalah tersebut, dan (3) Memobilisasi 

dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam 

agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat 

dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-

kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-

kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan 

sebagainya. 

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating) 

Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif 

atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memcahkan 

masalah. 

c. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi 

pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi 

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, 

warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. 
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d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 

Pada tahap ini alternatif pemecahan yang telah 

disepakati kemudian dilaksanakan. Dakam rangka 

mengupayakan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi 

penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. 

e. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 

Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional 

artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada 

tahap akhir saja, melainkan dialakukan dalam seluruh 

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan 

bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, 

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan 

masalah kebijakan implementasi, maupun tahap dampak 

kebijakan. 

Ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu: 

(a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; (b) Kebijakan 

sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasinya; (c) Kebijakan mencakup perilaku dan 

harapan-harapan; (d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan 

maupun adanya tindakan; (e) Kebijakan biasanya mempunyai 

hasil akhir yang akan dicapai; (f) Setiap kebijakan memiliki 

tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit; (g) 

Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 

sepanjang waktu; (h) Kebijakan melipiti hubungan –hubungan 

yang bersifat antar organisasi dan bersifat intra organisasi; (i) 

Kebijakan publik mesti tidak eksklusif menyangkut peran 

kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan (j) Kebijakan tu 

dirumuskan atau di definisikan secara subyektif.
55

 

Kebijakan yang mengarah pada suatu tujuan dapat 

dipahami dengan baik dengan merinci dalam lima kategori 

yaitu: 

                                                           
55 Solichin Abdul Wahab, Analisis Keijakan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijakan Negara (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 40. 
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a. Tuntunan kebijakan dapat bervariasi  dalam arti dari yang 

bersifat umumsampai kepada usulan untuk mengambil 

tindakan kongkrit tertentu terhadap suatu masalah yang 

terjadi didalam masyarakat. 

b. Keputusan kebijakan merupakan keputusan-keputusan 

yang dibuat oleh pemerintahan dengan maksud untuk 

memberi keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah 

terhadap pelaksanaan kebijakan. 

c. Pernyataan kebijakan merupakan pernyataan resmi atau 

artikulasi (penjelasan)mengenai kebijakan tertentu. 

Terkandang terjadi ketidak sependapat antara pejabat satu 

dengan yang lain sehingga prtlu adanya koordinasi agar 

pernyataan kebijakan yang dimaksud menjadi singkron. 

d. Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan yang 

dapat di lihat dan dirasakan karena menyangkut hal –hal 

yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang 

telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan 

kebijakan. 

e. Hasil akhir kebijakan setelah kebijakan selesai 

diimplementasikan terdapat hasil akhir kebijakan yaitu 

berupa akibat-akibat atau dampak yang benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan maupun 

yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya 

tindakan maupun tidak adanya tindakan pemerintah 

dalam masalah tertentu.
56

 

Kesimpulannya yaitu bahwa dalam proses pembetukan 

kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga 

nantinya kebijakan tersebut memiliki titik temu antara anggota 

pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkan dapat memberi 

dampak atau akibat yang diharapkan oleh masyarakat 

sehingga masyarakat merasa puas akan hasil atau kinerja dari 

lembaga pemerintahan. 

 

                                                           
56 Muhlis Madani, Dimensi Interaksi dalam Proses Perumusan Kebijakan 

Publik (Makasar: Graha Ilmu, 2011), 6. 



 27 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan 

merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak 

semudah yang dibayangkan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nya adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan 

dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh 

sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar dan 

adanya pengaruh keadaan masa lalu.
57

 

a. Faktor Pendukung 

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George 

Edward III yang di kutip oleh Budi Winarno, faktor-

faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:
58

 

1) Komunikasi 

Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi 

kebijakan yaitu transmisi yang berarti seorang 

pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus 

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan 

suatu perintah untuk pelaksanaannya telah 

dikeluarkan, kejelasan yang berarti bahwa petunjuk-

petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus 

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi 

komunikasi tersebut harus jelas dan konsistensi yang 

berarti jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif maka perintah-perintah 

pelaksanaan harus jelas dan konsisten.  

2) Sumber – sumber 

Sumber-sumber yang mendukung meliputi staf 

yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik 

untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan 

fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan 

layanan publik. 
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3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-

tingkah laku 

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap 

suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti 

adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang 

diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 

4) Struktur birokrasi 

Merupakan salah satu badan yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana 

kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga 

organisasi-organisasi swasta. 

b. Faktor Penghambat 

Beberapa faktor penghambat yaitu: 
59

 

1) Isi Kebijakan 

Pertama, masih samarnya isi kebijakan 

maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas 

atau program-program kebijakan terlalu umum atau 

sama sekali tidak ada. Kedua, kurangnya ketetapan 

intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan 

dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan di 

implementasikan dapat juga menunjukkan adanya 

kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, kekurangan-kekurangan yang menyangkut 

sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut 

waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia. 

2) Informasi  

Para pemegang peran yang terlibat langsung 

mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan 
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baik. Informasi ini justru tidak ada misalnya ada 

gangguan komunikasi. 

3) Dukungan 

Pelaksanaan kebijakan public akan sangat sulit 

apabila pada pengimplementasi tidak cukup 

dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 

4) Pembagian Potensi 

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi 

tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur 

organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-

masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung 

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas 

atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan 

yang kurang jelas. 

Kesimpulannya ialah proses penerapan kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu 

faktor yang dapat mempengaruhi proses penerapan kebijakan 

sehingga mempermudah dan memperlancar prosesnya dan 

masalah-masalah yang timbul dapat diatasi dengan baik 

seperti adanya komunikasi yang lancar, adanya dukungan, 

tingkah laku atau perilaku yang baik dari para pelaksana serta 

struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor 

yang dapat menghambat atau menghalangi dalam proses 

penerapan kebijakan sehingga dapat menimbulkan masalah 

seperti informsi yang kurang baik, isi kebijakan yang tidak 

jelas, tidak adanya dukungan serta pembagian tugas yg tidak 

jelas. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi dan 

memperlambat proses penerapan kebijakan. 

 

5. Kebijakan Dana Desa 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah 

berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melaluipeningkatan pelayaan publik, pemberdayaan da peran 

serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang 

kehidupan. Agar fungsi pemerintahan terlaksana secara 

optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber 

penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping 

kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber 

pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam 

mempercepat pertumbuhan  ekonomi.
60

 

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-

prinsip: (a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau 

kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (b) 

Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan 

desa yang lebih mendesak lebih di butuhkan dan berhubungan 

langsung dengan kepentingan sebagian besar masyaraat desa; 

dan (c) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan 

dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, 

antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta 

perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
61

Prioritas 

penggunaan dana desa yaitu: (a) Penggunaan dana desa 

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa, (b) Prioritas penggunaan dana desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang 

bersifat lintas bidang, dan (c) Prioritas penggunaan dana desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat 

desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan 
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kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta 

peningkatan pelayanan publik tingkat desa
62

. 

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penggunaan dana 

desa harus memperhatikan serta mempertimbangkan banyak 

hal baik itu dari segi prinsip-prinsi nya serta prioritasdalam 

pengguanan dana desa. Hal ini lakukan agar dalam 

pengguanaan dana desa tepat sasasran serta tidak 

menimbulkan rasa ketidak adilan di aantara masyarakat. 

Dalam hal ini juga perlu adanya tranparansi dalam pengeooan 

dana desa agar masyarakat mengetahui apa saja bentuk-bentuk 

kebijakan yang di rancang oleh pihak pemerintah. 

 

B. Teori Dana Desa 

1. Pengertian Dana Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
63

Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di 

transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintaha, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat.
64

 Alokasi Dana Desa adalah 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

angggaran pendapatan dan belanja dan daerah kabupaten/kota 

setelah dikurangi dana alokasi khusus.
65

Undang Undang No 6 

tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 (d) dan Ayat 4 tentang dana desa 

                                                           
62 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
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menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber 

pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 

untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus.
66

 

 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum Dana Desa terdapat dalam:
67

 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 8. 

b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

terdapat dalam Pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4. 

c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

terdapat dalam pasal 55. 

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2019. 

Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan 

nya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa. Keuangan desa menurut peraturan 

pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam nya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa tersebut.
68

 

Selain itu dasar hukum yang terkait dengan dana desa 

terdapat dalam Surah Al- Furqon ayat 67 
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“Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan 

(harta), mereka tidak berlebih-lebih dan tidak (pula) kikir dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 

demikian itu”.(QS. Al- Furqon[25]: 67) 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sifat „ibadurrahman 

adalah mereka tidak mebadzir (boros) kala membelanjakan 

harta mereka, yaitu membelanjakannya diluar hajat 

(kebutuhan. Mereka tidak bersifat lalai sampai mengurangi 

dari kewajiban sehingga tidak mncukupi. Intinya mereka 

membelanjakan harta mereka dengan adil dan penuh 

kebaikan. Sikap yang paling baik adalah sifat pertengahan, 

tidak terlalu boros dan tidak bersifat kikir.
69

 

 

3. Tujuan Dana Desa 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu 

adanya komitmen negara dalam melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan 

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga 

diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana : (a) 

Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, 

melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga 

masyarakat setempat, (b) Sebagai komponen desa mempunyai 

rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset 

lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga 

masyarakat, (c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan 

dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar, (d) Sebagai 
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cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi 

masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam 

jumlah yang memadai.
70

 

Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan 

lebih memeratakan pendapatan. Melalui Dana Desa 

memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di 

prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan 

pemberdayaan manusia. Bahwa prioritas penggunaan dana 

desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat 

prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana 

desa yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 

dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Sedangkan penggunaan dana desa juga harus 

diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama 

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas 

sumber daya ekonomi.
71

 

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 

menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk 

pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan 

pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta 

penanggulangan kemiskinan, melalui:  

a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar meliputi:  
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71 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
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1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;  

2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan  

3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia 

Dini.  

b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan 

sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan 

potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes 

dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat 

meliputi: 

1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;  

2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;  

3) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;  

4) pembangunan energi baru dan terbarukan;  

5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;  

6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala 

desa;  

7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan 

saluran untuk budidaya perikanan; dan  

9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.  

c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan 

potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi 

desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan 

RKPDesa setiap Tahunnya. 

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang 

tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam 

APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 

dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua 

kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, 

secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan 

secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan 

terkendali. 
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Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, 

pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada 

hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama 

yakni: (a) Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber 

ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, 

(b) Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan 

masyarakat, pemerataan pembangunan, dan (c) Fungsi 

stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan 

moneter.
72

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah: (a) 

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan, (b) 

Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan 

ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, (c) 

Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, (d) 

Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

sosial (e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, 

(g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat, dan (h) Meningkatakan pedapatan desa dan 

masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa).
73

 

Tujuan lain yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa sesuai kewenangan yang dimilikinya, untuk 

meningkatkan kemampuan lembaga kemsyarakatan didesa 

dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara 

parsipatif sesuai dengan potensi desa, untuk meningkatkan 

pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi 
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masyarakat desa dan untuk mendorong peningkatan swadya 

gotong royong masyarakat desa.
74

 

 

4. Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang 

Bersumber dari APBN 

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 

(dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari 

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD 

dari RKUD ke RKUDes.
75

Mekanisme pencairan dana dan 

penyaluran Alokasi Dana Desa.  

a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan 

presentase tertentu yang telah ditetapkan.  

b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan 

administrasi yang telah ditentukan.  

c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakuakan apabila 

pengguanaan pada pencairan pertama sudah 

dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara 

teknis dan secara hukum. 

d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan 

dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke 

rekening kas desa.  

e. Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada 

pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) 

dilakuakan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) 

Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran  (SPP) kepada Kepala Desa melalui 

Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana 

Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana 

sebelumnya. (2) Sekertaris desa melakukan verifikasi 
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(penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah 

dinyatakan lengakap, sekertaris desa menerbitkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang ditadatangani oleh 

Kepala Desa, (3) Bendahara desa setelah menerima SPM 

dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada 

pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk, dan (4) 

Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan 

kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya 

diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan 

bukti penerima.
76

 

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya 

dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan 

ketentuan sebagai berikut: (1) Tahap I paling cepat pada bulan 

Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 

20% (dua puluh persen), (2) Tahap IIpaling cepat pada bulan 

Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni  sebesar 

40% (empat puluh persen), (3) Tahap III paling cepat bulan 

Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
77

Penyaluran dari 

RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan 

perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran 

penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen 

persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
78

 

a. Tahap I berupa:  

1) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang 

bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah 

mengenai APBD tahun anggaran berjalan.  

2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap 

desa.  
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b. Tahap II berupa: 

1) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun 

anggaran sebelumnya.  

2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output dana desa tahun anggaran sebelumnya.  

c. Tahap III berupa  

1) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai 

dengan tahap II.  

2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output dana desa sampai dengan tahap II.  

Penyaluran dana desa daeri RKUD ke RKD dilaksanakan 

setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan 

penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Tahap I 

berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa, (2) 

Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa, 

dan (3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output dana desa samapai dengan tahap II dari kepala 

desa.
79

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap 

tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat 

pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
80

Sedangkan 

penyaluran Dana Desa dari RKUDke Rekening Kas Desa 

(RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja 

setelah diterima di RKUD.
81
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5. Pengimplementasian Dana Desa  

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah 

cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.
82

 Implementasi 

kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas  

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 

yang di inginkan.
83

Implementasi merupakan tahap realisasi 

tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan 

memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan 

keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-

peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi 

tugas melaksanakan program Menurut Pressman dan 

Wildavsky impementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci 

sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), 

untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam 

dokumen kebijakan (to fullfill), untuk menghasilkan output 

sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), 

untuk mneyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam 

tujuan kebijakan.  

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja 

implementasi kebijakan:
84

 

a. Akses 

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan 

kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun 

karakteristik individual maupun kelompok yang melekat 

pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi 

politik. Akses juga bearti tidak terjadinya diskriminasi 

untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau 
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program karena karakteristik yang melekat pada individu 

atau kelompok. 

b. Bias 

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk 

menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh 

implementer bias (menyimpang) kepada kelompok 

masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati 

bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

melalui suatu kebijakan atau program. 

c. Ketepatan layanan 

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah 

pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu 

program dilakukan tepat waktu atau tidak. 

d. Akuntabilitas 

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah 

tindakan para implementer dalam menjalankan tugas 

mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada 

kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau 

tidak. 

e. Kesesuaian program dan kebutuhan. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah 

berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima 

oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan 

mereka atau tidak. 

 

C. Teori Pembangunan 

1. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola 

masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari 

nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu 

masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 

lingkungan dan terhadap tujuan politiknya dan yang 

memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang 
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lebih terhadap diri mereka sendiri.
85

 Pembangunan merupakan 

suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru 

diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan 

pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi 

melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat 

sistem sosial.
86

 

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan 

pengertian yang lebih sederhana yaitu sabagai suatu proses 

perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang 

dilakukan secara terencana.
87

Proses pembangunan terjadi 

terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat dan adanya 

kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. 

Pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam adalah 

bersifat multidimensi yang meliputi aspek fisik, kerohanian 

dan moral. Penilaian pembangunan adalah berpusat kepada 

konsep tauhid yaitu allah sebagai pemilik mutlak dan manusia 

sebagai khalifah yang bertanggungjawab membangunkan 

alam semesta berlandaskan kepada al-Quran dan as- Sunnah.
88

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan 

menuju kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat 

berupa pola fikir masyarakat dan lingkungan sosial. Hal ini 

dapat menimbulkan kreatifitas masyarakat sehingga 

meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan 

perkapita sehingga tingkat kehidupan menjadi lebih baik. 

 

2. Faktor- Faktor Pembangunan 

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi ini bertujuan untuk 

membangun masyarakat dan mengundang keterliatan publik 

yang seluas-luasnya demi proses perencanaan, implementasi 
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dan pembangunan yang dijalankan. Dengan kurangnya 

informasi dan hubungan komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat sehingga mengakibatkan ada saja kendala yang 

dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan. Baik itu 

yang muncul secara internal maupun eksternal artinya kendala 

yang dimunculkan dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah. 

Faktor – faktor tersebut diantaranya adalah mentalitas dari 

para birokrasi yang belum berubah dari segi pelayanan, 

sumber daya manusia yang terbatas, tingkat ekonomi 

masyarakat yang masih rendah, kurangnya partisipasi 

masyarakat, sumber daya alam yang kurang memadai, lokasi 

daerah dan kebudayaan daerah yang masih kuat. 

Kemungkinan besar faktor-faktor ini yang menghambat proses 

perencanaan pembangunan di era otonomi saat ini.
89

 

Kebijakan pembangunan nasional memiliki peran dan 

fungsi yang sangat penting dan strategis bagi pencapaian 

tujuan-tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan 

pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, 

tetapi harus juga didukung oleh peran swasta dan masyarakat 

sebagai stakeholders pembangunan.
90

Faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan daerah di 

era otonomi daerah adalah: 

a. Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. 

Dengan banyaknya bermunculan bupati/walikota di 

daerah seolah-olah menjadi “raja-raja kecil” didaerah 

yang bebas dari intervensi pemerintah pusat. Isu putra 

daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu 

menjadi alasan dalam pemilihan pimpinan daerah yang 

gaya politik baru dalam memperjuangkan hak-hak 

masyarakat lokal. 

b. Dengan otonomi daerah, ada tendensi masing-masing 

daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan 
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bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama 

mengumpulkan PAD. 

c. Terkait dengan masalah timing dan politicalwill. 

d. Masih adanya grey-area kewenangan antara pusat, 

provinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum 

tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun 

pengalihan dari pegawai pusat kedaerah. 

e. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan 

publik. 

f. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. 

Sistem pembangunan Indonesia yang top-down dan 

bottom-up diharapkan menjamin adanya keseimbangan 

prioritas nasional dengan aspirasi lokal kenyataannya 

telah gagal dalam mengakomodasi aspirasi lokal.
91

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor-faktor 

pembangunan memiliki peran penting dalam menentukan 

hasil dari pembangunan tersebut. Apabila faktor-faktor 

pembangunan tersebut memberikan dampak positif maka hasil 

dari pembangunan tersebet pun akan lebih baik begitu pula 

sebaliknya jika faktor-faktor tersebut kurang memadai maka 

hasil yang diperoleh akan kurang maksimal. 

 

3. Ciri-ciri Pembangunan 

Pembangunan dapat di lakukan dengan baik apabila 

melakukan identifikasi identitas terlebih dahulu maksudnya 

mengetahui dan memahami kondisi daerah tersebut mealui 

penelusuran ciri-ciri atau tanda–tanda yang nanti nya akan 

menjadi tantangan dalam proses pembangunan.
92

 

Merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa 

yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan 

dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas 
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pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh 

Kansil (dalam Todaro dan Smith) yaitu:
93

 

a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai 

aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan 

dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu 

antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat. 

b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan 

kebutuhan essensial kegiatan masyarakat. 

c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan 

keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah 

kelurahan. 

d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan 

regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta 

antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil. 

e. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong 

royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur 

kepribadian dengan teknologi tepat waktu. 

Selain itu terdapat ciri-ciri lain pembangunan untuk 

mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang telah 

direncanakan memiliki ciri-ciri. Berikut beberapa ciri dalam 

pembangunan: (a) Menjamin dalam pemerataan dan 

keadailan; (b) Menghargai keanekaragaman hayati; (c) 

Menggunakan pendekatan yang integratif karena dengan 

menggunakan metode dari pendekatan tersebut, maka 

keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan 

lingkungannya; dan (d) Menggunakan pandangan jangka 

panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan 

dari sumber daya yang dapat mendukung 

pembangunan.
94

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa 

sebelum melakukan pembangunan maka terlebih dahulu 

memahami kondisi lingkungan sekitar baik dari segi fisik 

kondisi lingkungan maupun dari masyarakat ny. Dengan 
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mengetahui ciri-ciri dari lingkungan tersebut maka akan lebih 

memperlancar proses pembangun. 

 

4. Tujuan Pembangunan 

Adapun tujuan pembangunan secara umum terdapat 

dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: (a) Melindungi segenap 

bangsa, (b) Memajukan kesejahteraan umum, (c) 

Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) Ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga 

keadilan sosial.
95

Tujuan pembangunan menurut Islam dikaji 

dan diketengahkan oleh para ilmuwan Islam adalah untuk 

menerangkan konsep sebenar yang dibenarkan oleh syarak. 

Pembangunan merupakan suatu tuntutan dalam agama Islam 

supaya manusia memperoleh al-falah yaitu kejayaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang meliputi 

kecukupan fisik manusia dan ketenangan hidup yang dapat 

dicapai melalui keseimbangan keperluan material dan 

keperluan rohani manusia.
96

 

Setiap kegiatan pembangunan dimanapun dan kapan pun 

pasti akan menimbulkan dampak. Dampak positif dari 

pembangunan yaitu: (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi 

yang lebih baik, maju, sehat dan berimbang; (b) 

Meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi yang 

akan menumbuhkan kembangkan kemampuan; (c) 

Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha; dan (d) Menunjang dan memperkuat 

stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan rangka 

memperkokoh ketahanan nasional.
97

Tujuan dari pembangunan 

secara garis besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat baik dari segi pengetahuan maupun dari segi 
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ekonomi. Sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat 

akan menjadi lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. 

 

D. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti 

ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha 

mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks 

permaslahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan 

terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam. 

Adapun definisi-defini tersebut antara lain:
98

 

a. Monzer Kafh mendefinisikan ekonomi islam sendiri 

dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Al-

Qur‟an dan Sunnah.  

b. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.  

c. Metwally menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari prilaku muslim (yang 

beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti 

Al-Qur‟an dan Sunah Nabi SAW, ijma, dan qiyas. 

d. Umar Chapra mengartikan ilmu ekonomi islam adalah 

suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan 

kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber 

daya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, 

tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan 

keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang 

berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, 

sosial dan jaringan moral masyarakat.  
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e. M. Nejatullah Sidiqqi  mendefinisikan ilmu ekonomi 

islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap 

tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan 

panduan Qur‟an dan Sunnah, akal dan pengalaman. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah 

Ayat 30:   

                          

                     

                    

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah[2]: 30) 

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah 

dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber 

daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu 

pengetahuan sosial yang memelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.Sistem 

ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan 

seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul 

pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. 

Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk 

membangun sistem ekonomi islam sesuai dengan nilai-nilai 

budaya yang bersangkutan.
99

 

Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi 

dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol 
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dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat 

diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan 

masyarakat yang lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 8: 

                      

               

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-

Maidah[4]: 8) 

Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi 

penjelasan tentang keadilan dalam segala hal, karena adil 

lebih dekat dari takwa. 

 

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan 

utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur‟an juga memberikan 

hukum-hukum Ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-

cita Ekonomi Islam itu sendiri. AlQur‟an sumber hukum-

hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam 

perekonomian itu sendiri.
100

 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80: 

                      

       

                                                           
100 Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) tersedia di: http:// 

Islamcendikia.com/2014/02/hukum- ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-

Qur‟an. (25 Maret 2022) pukul 21.37 
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“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari 

ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka.” (Q.S. An-Nisa[4: 80) 

Ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur‟an menjelaskan 

hukum-hukum syara‟ itu secara keseluruhan, karena 

penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur‟an. Al-

Qur‟an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam, 

seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhui janji 

(perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta 

haramnya riba. 

 

3. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam  

Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujaun dalam 

sistem ekonomi islam bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah, 

yang mempunyai dasar dari pandangan hidup islam. Selalu 

dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan 

perubahan masyarakat. Semua permaslahan yang 

berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada 

prinsip syari‟at.  Bersumber dari pandangan hidup islam 

melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:  

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.  

b. Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan 

bumi dan alam semesta  sebagai tugas seorang khalifah. 

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok 

tertentu. 

c. Tafakul (jaminan jawab sosial), adanya tanggungjawab 

sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, 

karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, 
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namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara 

seimbang.
101

 

4. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam  

Prinsip dan tujuan dalam ekonomi islam, juga bersumber 

pada ajaran syar‟i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih 

lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai 

mana prinsip yang ditanamkan sistem ekonomi Islam yang 

meliputi:
102

 

a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh 

kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami 

ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, 

namun juga di iringi pengakuan terhadap keesaan Allah 

sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan 

tanggung jawab.  

b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di mukabumi 

melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan 

tuntunan syar‟i, berekonomi semata-mata untuk 

kemaslahatan umat, dan upaya mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini 

mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang 

atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun. 

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip 

tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam 

membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, 

kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, 

persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.  

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin 

terwujudnya tujuan syari‟ah. Hal inilah yang membedakan 

secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang 

tidak memberi tempat pada unsur keimanan.  

                                                           
101 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 

62. 
102Ibid, 65. 
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Tujuan syar‟i akan menjiwai manusia untuk bertindak 

baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan 

terletak pada urutan pertama tak lain karna keimanan akan 

memberikan cara pandang terhadap yang dapat 

mempengaruhi kepribadian dan sikap mental sesorang. Seperti 

misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia 

dan lingkungan sekita. Sikap mental tersebut, secara ekonomi 

akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan 

material dan cara pemenuhan kebutuhannya.Menurut Abdul 

Mannan landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep 

fundamental, yaitu keimanan kepada Allah SWT (tauhid), 

kepemimpinan (khalifah), dan keadilan (a’dalah). Tauhid 

adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab 

konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik 

yang mencakup ibadah (abudillah) mahdah (berkat sholat, 

dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (mu’amalah), 

muasyarah, hingga akhlak.
103

 

Ekonomi yaitu bagian dari mu‟amalah secara umum 

dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, 

khalifah dan keadilan (a’dalah), yangharus berdampingan 

manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat 

yang sejahtera al-falah.Ekonomi islam memandang bahwa 

keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak 

terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa 

yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan 

tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan 

sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan 

dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, 

dengan kebiajakan-kebijakan yang berpihak kepada 

kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi 

umat.
104

 

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus 

diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang 

                                                           
103 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Airlangga, 2012), 

4. 
104Ibid, 8. 
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dihadapi susatu sistem ekonomi. Tidak terkecuali masalah 

dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan salah satu 

sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam anggaran untuk desa, sehingga tercipta 

keadilan di masyarakat secara luas. 
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