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ABSTRAK 

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk 

di Indonesia, munculnya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak 

pada kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada 

perekonomian masyarakat. Dalam menanggapi situasi Covid-19 ini, 

pemerintah membuat kebijakan dan berbagai program bantuan untuk 

membantu perekonomian masyarakat. Terbitnya Perppu No.1/2020 

memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi 

Covid-19, salah satu program bantuan sosial tersebut adalah program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).  Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu bantuan dari kebijakan 

pemerintah dengan cara memberikan uang tunai atau jenis bantuan 

lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan 

penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisisi. Jenis 

penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research).Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang 

ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, adapun pemilihan 

sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) di desa Sukarame sudah efektif, hal ini 

berdasarkan hasil analisis indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam 

menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Dan dalam efektivitas 

ekonomi islam masyarakat Desa Sukarame sudah baik untuk tidak 

belaku boros, pemerintah desa Sukarame sudah berlaku adil, tetapi 

masyarakat desa Sukarame belum efektif dalam memanfaatkan dana 

BLT-DD dalam meningkatkan perekonomian. 

Kata Kunci: Efektivitas, BLT-DD, Perekonomian masyarakat, 

persepktif Ekonomi islam. 
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ABSTRACT 

At the beginning of 2020 the Covid-19 pandemic hit the world 

including Indonesia, the emergenceof the Covid-19 pandemic not only 

had an impact on public health but also had an impact on the 

community’s economy. In response to the Covid-19 situation, the 

government has made policies and various assistance programs to help 

the comunity’s economy. The issuance of Perppu No. 1/2020 provides 

a new instrument to minimize the impact of the Covid-19 pandemic, 

one of the social assistance programs is the Village Fund Direct Cash 

Assistance (BLT-DD) program. Direct Village Fund Cash Assistance 

(BLT-DD) is an Assistance from government policy by providing 

cash or other types of assistance, either with some conditions or 

without conditions. 

In this study, the researcher used a qualitative research approach. 

Qualitative method is a descriptive research and tends to use analysis. 

The type of research in this thesis is Field Research. This research was 

conducted by raising the data in the field regarding the things studied, 

while the selection of data sources in this study used purposive 

sampling. 

The results of this study indicate that the Village Fund Direct 

Cash Assistance (BLT-DD) in Sukarame village has been effective, 

this is based on the results of the analysis of indicators of timeliness, 

accuracy in determining choices and accuracy of targets. And in the 

effectiveness of the Islamic economy, the Sukarame Village 

community is good not to be wasteful, the Sukarame village 

government has been fair, but the Sukarame village community has 

not been effective in utilizing BLT-DD funds in improving the 

economy. 

Keywords: Effectiviness, BLT-DD, Comunity Economy, Islamic 

Economic Perspective. 
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MOTTO 

                          

                           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia 

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan  

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar  

kamu dapat mengambil pelajaran”. 

(Q.S An-Nahl : 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk memahami judul skripsi ini 

maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada 

judul skripsi ini untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang 

jelas serta mudah dipahami. Maka peneliti menguraikan 

pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis adalah upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman 

tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari 

makna.
1
 

2. Efektivitas  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, 

kegiatan maupun program. Sedangkan efektivitas menurut 

Hidayat (1986) adalah “suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

                                                           
1Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 

17, no. 33 (2019): 81–95. 
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efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan jauh target sasaran 

atau tujuan telah tercapai.”
2
 

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah suatu 

bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang 

tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa 

persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggara 

bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian 

uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan 

kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan 

ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. 

Adapun tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat 

meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup 

dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
3
 

4. Perekonomian Masyarakat 

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok 

manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, 

adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.
4
 

5. Pandemi Covid-19 

Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-

mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus Covid-19 

merupakan pandemi global yang yang menimbulkan 

kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat.
5
 

 

 

                                                           
2Muhammad Irwan Padli Nasution, “Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis 

Mobile Learning Pada Sekolah Dasar,” IQRA’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi 

10, no. 1 (2016). 
3Rasyid Ansyari, “EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) 

DANA DESA UNTUK MASYARAKAT MISKINYANG TERDAMPAKCOVID-19 

DI KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR” (Universitas Islam 

Kalimantan MAB, 2021). 
4Arifin Noor, “Ilmu Sosial Dasar,” Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007. 
5Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2 (2020): 240–49. 
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6. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, 

perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi 

tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam 

memilih suatu opini.Sedangkan, Ekonomi Syari‟ah adalah bidang 

ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-prinsip ke-Islaman yang 

bersumber dari Al-Qur‟an dan as-sunnah yang menjadi dasar dari 

pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, 

pertanggung jawaban dan juga takaful (jaminan sosial).
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda China dan 

dengan sangat cepat menyebar keseluruh dunia termasuk 

Indonesia. Munculnya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak 

pada kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada 

perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor perdagangan, 

investasi, jasa dan pariwisata. Selain penurunan ekonomi Covid-

19 mengakibatkan banyak pekerja yang terkena PHK, 

diberhentikan sementara, usaha-usaha yang mengalami kerugian 

bahkan harus menutup usahanya, penurunan penghasilan bagi 

para pedagang dan hampir semua lapisan masyarakat merasakan 

dampak pandemi Covid-19.
7
Dalam menanggapi situasi Covid-19 

ini, pemerintah membuat kebijakan dan berbagai program 

bantuan untuk membantu perekonomianmasyarakat terutama 

perekonomian masyarakat didesa yang terdampak akibat pandemi 

Covid-19, salah satu program tersebut adalah program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah suatu 

bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang 

tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa 

persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggara 

bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian 

                                                           
6Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2013). 
7Chairul B Ikhsan, “Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak 

Penyebaran Virus Corona,” Akutansi Manajerial 17 (2020). 
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uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan 

kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan 

ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. 

Adapun tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat 

meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup 

dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
8
 

Terbitnya Perppu No.1/2020 memberikan instrumen baru 

untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat (1) huruf (i) peraturan 

tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan 

penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau 

pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer kedaerah 

dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam 

penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa 

dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi 

penduduk miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi 

Covid-19.
9
 

Selain itu pemerintah memperluas Jaringan Pengaman Sosial 

(JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa 

PDTT Nomor 7 Thun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan 

Bnatuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT 

DD). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya 

desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus 

                                                           
8Ansyari, “EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA 

DESA UNTUK MASYARAKAT MISKINYANG TERDAMPAKCOVID-19 DI 

KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR.” 
9Carly E F Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi 

Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun 

Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Politico 9, no. 2 (2020). 
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dilaksanakansecara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu 

didukung data yang valid dan akurat.
10

 

Pandemi Covid-19 ini menekan perekonomian dari berbagai 

sudut, tidak terkecuali perekonomian desa, dampak Covid-19 

inijuga dirasakan oleh masyarakat di Desa Sukarame Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

Pemerintah Desa Sukarame mendapatkan BLT DD untuk 

disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan karena 

terdampak dari pandemi Covid-19 seperti mereka yang di PHK, 

tidak bisa melanjutkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan lain sebagainya. Adanya Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT DD) ini sangat membantu masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Desa Sukarame terdiri dari 9 dusun dan mempunyai jumlah 

penduduk sebanyak 1.722 jiwa  dari 410 KK. Rincian penduduk 

di Desa Sukarame sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Desa Sukarame 

NO Nama Dusun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah KK 

1. Dusun I Sukarame 2828 68 

2. Dusun II Sukarame 

Tengah 

235 54 

3. Dusun III Sukarame Ulu 205 59 

4. Dusun IV Suka Cinta 99 19 

5. Dusun V Ogan Jaya 204 23 

6. Dusun VI Suka Arjo 295 52 

7. Dusun VII Muara Jaya 165 37 

8. Dusun VIII Sukarame Ilir 181 51 

9. Dusun IX Sukamenanti 256 47 

                                                           
10Riski Ananda, “EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG 

TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 

KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” (IPDN 

Jatinangor, 2021). 
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 Jumlah 1722 410 

Sumber: LAMPID Desa Sukarame (Data Penduduk Desa 

Sukarame Pada tanggal 31 Desember 2021) 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sukarame secara kasat 

mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang 

berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini 

disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha 

yang berbeda-beda pula, sebagian besar penduduk di Desa 

Sukarame mata pencahariannya disektor non formal seperti buruh 

bangunan, pedagang, buruh tani, perkebunan karet dan sawit. 

Sedangkan disektor formal sangat kecil seperti PNS Pemda, 

honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain. 

Karena perbedaan ini menjadikan masyarakat terlihat jelas 

yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini dan mereka yang 

pantas mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT 

DD) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT DD) 

Tahap Penerimaan BLT Jumlah KK 

Tahap I 119 KK 

Tahap II 35 KK 

Tahap III 35 KK 

Tahap IV 35 KK 

Tahap V 35 KK 

Tahap VI 35 KK 

Sumber: LAMPID Desa Sukarame 2021 (Diolah dari 

Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT 

DD) tahun 2021) 

Dapat dilihat dari tabel diatas, dari 410 KK terdapat 119 KK 

yang menerima BLT DD pada tahap pertama dan pada tahap 

kedua sampai tahap keenam terjadi penurunan penerima Bantuan 

Langsung Tunai sehingga hanya 35 KK saja yang mendapat dana 

BLT ini. Terjadinya penurunan penerima BLT DD ini disebabkan 
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oleh adanya Bantuan Sosial Lainnya dari Pemerintah Pusat 

seperti Bantuan Sembako, PKH dan sebagainya. Sehingga 

masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial selain Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa harus mengundurkan diri dari daftar 

warga yang menerima BLT DD. Dana Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) ini berasal dari 30% anggaran Dana Desa, pada tahap 

pertama yaitu dari bulan april sampai juli penerima BLT DD ini 

mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 600 ribu per bulannya. 

Sedangkan pada tahap kedua sampai tahap keenam penerima 

BLT DD ini hanya mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 300 

ribu saja. 

Indonesia sebagai negara yang populasi muslim terbesar 

didunia dapat memberikan peran terbaiknyamelalui berbagai 

bentuk dalam Ekonomi dan Keuangan Syari‟ah. Islam sebagai 

agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, 

mengasihi dan menyantuni. Diantaranya dapat berupa perintah 

untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat, dan berwaqaf, yang dapat 

berimplikasi selain terhadap peningkatan iman kepada Allah, 

menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan 

sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan 

hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 

juga dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, pendidikan, lingkungan dan aspek kehidupan lainnya. 

Peran ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

ekonomiyang terjadi dimasyarakat, khususnya umat muslim 

dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan permasalahan 

ekonomi tersebut. 

Menurut Ahmad Muhammad „Assal rukun ekonomi Islam 

terdapat 3 asasi yang mendasar yaitu kepemilikan (al-milkiyyah), 

kebebasan (al-hurriyat), dan jaminan sosial (at-takaful al-

ijtima‟iy). Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat pada masa pandemi Covid-19 pemerintah dapat 

membuat program dengan menerapkan sistem jaminan sosial (at-

takaful al-ijtima‟iy) ini dapat dilakukan dengan pengelolaan 

pendapatan negara, seperti menerapkan pembayaran zakat yang 

nantinya zakat tersebut disalurkan bagi masyarakat yang 
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terdampak pandemi Covid-19 sehingga permintaan produksi 

mengalami peningkatan dan akhirnya kembali kepada Negara. 

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus berlaku adil, 

karena Islam mengharuskan setiap orang mendpatkan haknya dan 

tidak mengambil hak orang lain. Seperti dalam memberikan 

bantuan itu hendaknya berlaku jujur dan bertanggung jawab 

karena merupakan sebuah amanah. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa ayat 58: 

 

                           

                          

      

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak nenerimanya dan apabila kamu 

menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepdamu. Sesungguh Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. 

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu 

orang yang menerima amanah hendaklah dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya kepada orang yang berhak menerimanya dan 

berbuat adil kepada sesama manusia.
11

Jadi sebagai seorang 

penyalur bantuan yang diberi amanah hendaknya betul betul 

menyampaikan kepada yang berhak menerima untuk terciptanya 

suatu keadilan sosial. 

Pemerintah dalam mengupayakan mempertahankan ekonomi 

masyarakat pada pandemi Covid-19 ini yaitu dimana pemerintah 

meningkatkan efektivitas penanggulangan dampak pandemi, 

dengan melalui berbagai program-program bebasis perlindungan 

                                                           
11Srifariyati Srifariyati and Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan 

Dalam Perspektif QS An-Nisa: 58-59,” Madaniyah 9, no. 1 (2019): 41–61. 
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sosial seperti RASKIN, BSM, PKH dan BLT. Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 

masyarakat Desa Sukarame ini merupakan hal yang dibutuhkan 

masyarakat yang terkena dampak pandemi. Dengan adanya 

penyaluran da ini dari pemerintah desa ke masyarakat, 

masyarakat dapat mempertahankan keadaan perekonomian 

keluarga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sejauh ini 

pencairan dana bantuan langsung tunai (BLT) sudah diberikan 

pemerintah Desa Sukarame kepada masyarakat namun masih 

menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerimaan 

dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun 

menerima, dan juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun 

tidak menerima bantuan, serta data penerima yang tidak akurat. 

Terdapat beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal 

tersebut mengindikasikan masalah dalam pelaksanaan program 

bantuan sosial BLT DD di Desa Sukarame, sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah efektivitas 

pengelolaan program bantuan langsung tunai dana desa pada 

masa pandemi Covid-19 dengan menarik judul “Analisis 

Efektivitas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” (Study pada di Desa Sukarame 

Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada analisis efektivitas 

pengelolaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi covid-19 

dalam perspektif ekonomi islam di Desa SukarameKecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

Adapun subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT DD) terhadap perekonomian masyarakat 

terdampak pandemi Covid-19  
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2. Pandangan Ekonomi Islam dalam pengelolaan program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terhadap 

perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 . 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terhadap 

perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di 

Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way 

Kanan? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam dalam pengelolaan 

program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi 

Covid-19 di Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan 

Kabupaten Way Kanan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan 

program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi 

Covid-19 di Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan 

Kabupaten Way Kanan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam 

dalam pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT DD) terhadap perekonomian masyarakat 

terdampak pandemi Covid-19 di Desa Sukarame Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas 

pengelolaan programBantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT DD) terhadap perekonomian masyarakat terdampak 

pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam di 

desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten 

Way Kanan Provinsi Lampung. 

b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang 

efektivitas pengelolaan program perlindungan sosial 

melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Dana (BLT DD) 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi 

Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan teoritis dan 

memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti 

mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan menambah wawasan permasalahan ekonomi yang ada 

di lingkungan sekitar. 

b. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian 

selanjutnya dengan topik yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan kejian-

kajian terhadap beberapa penelitian yang terlebih dahulu yang 

mendukung topik yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut 

merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Rika Valentina, 

Roni Ekha Putera, Cici Safitri, pada tahun 2021 yang 

berjudul tentang “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Negari Talang Anau 
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Kabupaten Lima Puluh Kota”. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan model pemanfaatan 

dana desa di Nagari Talang Anau, selanjutnya 

menganalisis dan mendeskripsikan skema penggunaan 

dana desa sesuai dengan Permendesa No.6 tahun 

2020.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes dengan 

melakukan pencegahan dan penanganan 10 persen dari 

penanggulangan bencana sekitar Rp.105.000.000,- dan 

penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang 

diterima oleh 138 kepala keluarga yang dipilih melalui 

Musyawarah Nagari. Perbandingan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada 

masalah tentang efektivitas program bantuan sosial melalui 

bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dalam 

perspektif ekonomi Islam dan tempat penelitian yang 

berbeda .
12

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Carly Erfly Fernando 

Maunyang berjudul tentang ”Efektivitas Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin 

terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan 

suluun Tereran Kabupaten Minahasa Selatan”. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

dibahas yaitu tentang masalah dari segi efektivitasnya yang 

dari program ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa efektivitas 

program ini, khususnya bagi masyarakat miskin, dirasakan 

                                                           
12Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, and Cici Safitri, “Analisis 

Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau 

Kabupaten Lima Puluh Kota,” Simposium Nasional Mulitidisiplin (SinaMu) 2 (2021). 
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sangat bermanfaat bagi mereka dan sebagian besar 

masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Perbandingan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada 

masalah tentang efektivitas program bantuan langsung 

tunai dana desa (BLT DD) dalam perspektif ekonomi Islam 

dan berbeda tempat lokasi penelitian .
13

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Azhari, Dwi Suhartini 

yang berjudul  tentang “Efektivitas Dana Desa Untuk BLT 

Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa 

Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan  yang dibahas yaitu 

masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai 

belum bisa memanfaatkan dana tersebut dalam 

pengembangan kesejahteraannya. Tempat penelitian ini 

dilakukan di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dana desa sudah dikelola 

secara baik dan maksimal sesuai dengan regulasi yang 

telah ditetapkan baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Tetapi Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan setiap 

bulan hanya digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-

hari sehingga kurang efektif dalam mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat. Perbandingan penelitian yang 

akan dilakukan penulis yaitu penulis memfokuskan pada 

masalah tentang efektivitas program bantuan langsungtunai 

terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi 

Covid-19 dalam perspektif ekonomi islam dan tempat 

lokasi penelitian yang berbeda.
14

 

                                                           
13Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat 

Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran 

Kabupaten Minahasa Selatan.” 
14Ainin Azhari and Dwi Suhartini, “Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai 

Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,”Jurnal Proaksi 8, no. 2 (2021): 51–60. 
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d. Penelitian yang dilakukan Rahmayanti dalam skripsinya 

yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa 

Rimbamelintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten 

Rokan Hilir”. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa efektifitas penyaluran dana BLT yang 

diberikan kepada masyarakat miskin kurang efektif, hal 

tersebut terbukti dari tidak tepatnya sasaran penerima 

Bantuan Langsung Tunai dan Besarnya dana yang 

didapatkan tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup yang 

dirasakan masyarakat miskin.
15

 Perbedaan antara penelitian 

yang akan dilakukan peneliti dengan peneliti Rahmayanti 

adalah lokasi penelitian yang berbeda dimana peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian di Desa Rimba 

Melintang kecamatan Rimba Melintang Kecamatan Rokan 

Hilir, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa 

Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way 

Kanan. Namun pada penelitian ini memiliki kesamaan 

yaitu membahas efektivitas penyaluran BLT-DD.  

e. Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Wasillah dalam 

skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam 

Upaya membantu Perekonomian Masyarakat Miskin 

Terdampak Pandemi Covid-19 di Desa Haruman 

Kecamatan Leles Kabupaten Garut”. Hasil dari penelitian 

ini peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT-DD di 

Desa Haruman dikatakan belum efektif, terbukti dari tidak 

tepatnya waktu penyaluran BLT Dana Desa kepada 

masyarakat karena keterlambatan proses pencairan 

anggaran dana desa. Kemudian peneliti menemukan bahwa 

Pemerintah Desa tidak bersikap transparan sehingga 

                                                           
15Rahmayanti, Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Rimamelintang 

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokun Hilir, (Riau:Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim,2017) 
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validasi daftar penerima BLT-Dana Desa diragukan oleh 

masyarakat dan berdampak pada ketepatan penerima BLT-

Dana Desa . kemudian sasaran penerima BLT Dana Desa 

kurang tepat, dimana terdapat daftar penerima yang tidak 

berhak menerima bantuan ini sedangkan masyarakat yang 

berhak tidak menerima bantuan. 
16

Perbedaan penelitian 

yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ghina Wasillah adalah letak lokasi penelitian dimana 

penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Haruman 

Kecamatan Leles Kabupaten Garut, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian ini di Desa Sukarame Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.  

 

Dapat disimpulkan penelitian ini akan meneliti mengenai 

tentang Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) Terhadap perekonomian Masyarakat Terdampak 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan 

disimpilkan atas persamaan dan perbedaan yaitu: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengeloaan Bantuan Langsing Tunai Dana Desa (BLT-

DD) Terhadap perekonomian masyarakat terdampak 

pandemi Covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam. 

b. Studi penelitian yaitu pada Desa Sukarame Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. 

c. Persamaan dari beberapa penelitian ini mengacu pada teori 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan 

perekonomian masyarakat. 

   

H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif 

                                                           
16Ghina Wasillah, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat 

Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut” 

(UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 
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adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan tekhnik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.
17

 

Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan 

untuk mendapatkan fakta, gambaran dan informasi mengenai 

efektivitas pengelolaan programBantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT DD) terhadap perekonomian masyarakat pada masa 

pandemi covid-19 di Desa Sukarame Kecamatan Gunung 

Labuhan Kabupaten Way Kanan. Data atau informasi yang 

diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada di 

lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis 

penelitian lapangan (Field Research).Penelitian ini 

dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di 

lapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Data yang 

dikumpulkan adalah berupa penjelasan melalui kalimat 

atau kata-kata, maupun berupa gambar bukan penjelasan 

dengan menggunakan statistik angka. 
18

 

b. Sifat Penelitian ini 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya.Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

                                                           
17Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV 

Jejak (Jejak Publisher), 2018). 
18Anggito and Setiawan. 
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ini bertujuan untuk menggali fakta tentang efektivitas 

pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT DD) terhadap perekonomian masyarakat terdampak 

pandemi Covid-19 didesa Sukarame. Data atau informasi 

yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang 

ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang 

didapat langsung dari lapangan dan belum ada data 

tersebut sebelumnya, yang termasuk kedalam sumber data 

primer adalah observasi, wawancara, kuisioner dan lain 

sebagainya.
19

 

Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang 

dikumpulkan dari observasi dilapangan dan wawancara 

kepada beberapa narasumber yaitu Kepala Desa Sukarame, 

Perangkat DesaSukarame dan masyarakat penerima BLT 

DD Desa Sukarame yang berjumlah 35 KK. Data tersebut 

mengenai masalah analisis efektivitas pengelolahan 

program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

terhadap perekonomian masyarakat pada masa pandemi 

covid-19 di Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan 

Kabupaten Way Kanan. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua dalam 

arti data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah ada 

sebelumnya. Sumber data sekunder bisa diambil melalui 

dokumen public(koran, makalah, laporan 

kantor/perusahaan), dokumen privat (buku harian, surat, 

email), dan dokumen resmi adalah segala sesuatu dalam 

bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang 

                                                           
19Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang 

Bimbingan Dan Konseling,” Jurnal Fokus Konseling 2, no. 2 (2016). 
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diciptakan oleh institusi organisasi (jurnal ilmiah, 

kurikulum sekolah, buku, majalah dan lain sebagainya.
20

 

Sumber Data sekunder dari penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh melalui Al-Qur‟an, dokumen-dokumen atau 

arsip tertulis yang dimiliki oleh Kantor Desa Sukarame, 

artikel, jurnal dan referensi yang mengenai informasi 

terkait dengan objek penelitian. 

 

3. Informan Penelitian 

Informan atau narasumber merupakan seseorang yang 

akan dijadikan sebagai subjek yang memahami informasi 

objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 

informan penelitiannya dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang 

apa yang lita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti 

menjalankan objyek/situasi sosial yang diteliti. 
21

Subjek untuk 

penelitian ini merupakan Kepala Desa, Pegawai atau Staf 

Kantor Desa Sukarame dan Masyarakat yang menerima 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) didesa 

Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way 

Kanan. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk 

mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun 

informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (dapat 

dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Tekhik 

pengumpulan data mencakup: 

a. Wawancara 

                                                           
20Gumilang. 
21Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D,” 2013. 
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Wawancara merupakan proses tanya jawab atau 

dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang diinterview dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Menurut Lincoln dan Guba Mengungkapkan bahwa 

wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, 

keperdulian, tuntutan, memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas informasi dari berbagai sumber dan 

mengubah, serta memperluas konstruksi yang 

dikembangkan peneliti sebagai triangulasi.
22

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik wawancara mendalam. Jenis pertanyaannya adalah 

open ended dan mengarah pada kedalaman informasi guna 

menggali pandangan subyek yang diteliti. Narasumber 

yang diwawancarai yaitu pegawai kantor desa, masyarakat 

Desa Sukarame dan pengelola Bantuan Langsung Tunai 

(BLT). Wawancara ini digunakan untuk mencari data 

tentang efektivitas pengelolaan program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terhadap 

perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 

dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sukarame. 

b. Observasi  

Observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan 

oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan 

mengeksplorasi atau menggali suatu makna, proses 

observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena 

penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek 

penelitian.
23

 

Menurut Sukmadinata menyatakan bahwa observasi 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

                                                           
22Farida Nugrahani and M Hum, “Metode Penelitian Kualitatif,” Solo: Cakra 

Books, 2014. 
23R Burke Johnson and Larry Christensen, Educational Research: 

Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (Sage publications, 2019). 
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sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung bentuk-bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT 

DD) kepada masyarakat Desa Sukarame Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan kontribusi 

dana BLT yang diterima oleh masyarakat.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

sumber informasi.
24

Menurut Sugiyono dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumentasi diartikan 

juga cacra pengumpulan data dengan cara mencatat data 

yang ada, atau arsip.
25

Dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini berupa literatur terkait penelitian  seperti 

buku, skripsi, laporan kerja, arsip dan data-data yang ada 

dikantor desa Sukarame yang berupa foto, brosur, kalender 

of event, struktur organisasi, program kegiatan, visi, misi, 

gambaran umum desa Sukarame dan dokumentasi lainnya. 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data digunakan agar dapat memperoleh data-data 

yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Dari pengumpulan 

data yang sudah dilakukan lalu peneliti menguraikan data 

yang sudah didapatkan supaya data tersebut dapat dipahami 

oleh banyak orang. Dalam analisis data yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi. 

Lalu data yang telah didapatkan saat dilapangan selanjutnya 

                                                           
24P Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,” Rineka 

Cipta. Jakarta, 2006. 
25Prof Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Manajemen,” Bandung: Alfabeta, 

CV, 2013. 
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dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dari 

Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. 

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam 

penellitian kualitatif, data kualitatif perlu direduksi dan 

dipindahkan untuk membuatnya agar lebih mudah 

diakses, dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema 

dan pola. Reduksi data lebih memfokuskan, 

menyederhanakan, dan memindahkan data yaitu membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis 

memo. Dengan begitu data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Setelah data selesai direduksi tahap selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data yaitu sebagai 

kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data berbentuk teks naratif yang diubah menjadi 

bebagai bentuk jenis matrik, grafiks, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih 

sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk 

menarik kesimpulan. 

c. Verifikasi data dan menarik kesimpulan. 

Setelah data selesai pada rangkaian analisis, maka 

langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Tujuan 

nya adalah untuk memberikan makna terhadap data, 

menjelaskan pola dan mencari hubungan diantara dimensi-

dimensi yang diuraikan. Walaupun data telah disajikan 
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dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti 

analisis data telah berakhir tetapi harus ditarik kesimpulan 

dan verifikasi.
26

 

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan 

dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan 

fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil 

intisarinya saja. 

 

6. Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono dalam penelitian yang dilakukan Sari 

uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji 

transferability, uji depenability dan uji comfirmability. 

Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan 

uji kredibilitas data yang dilakukan dengan tekhnik 

triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan 

berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu.
27

 

Dengan demikian terdapat tiga tiangulasi dalam keabsahan 

data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang 

dikatakan pribadi, dari data tersebut tidak bisa dirata-

ratakan seperti penelitian kuantitatif tetapi 

dideskripsikan, dikategorikan, mana yang sama mana 

yang berbeda dan data mana yang lebih spesifik. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

                                                           
26Salim Salim and Syahrum Syahrum, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 

2012. 
27Ni Putu Nanik Puspita Sari and I Ketut Sudiana, “Penilaian Sikap Sebagai 

Dampak Pengiring Pembelajaran Praktikum Kimia,” Jurnal Pendidikan Kimia 

Undiksha 3, no. 2 (2019): 68–76. 
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suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan 

(dember chcek) dengan sumber data tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan tekhnik yang 

berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

observasi dan wawancara untuk mengecek data yang 

diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya. 
28

 

Pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi 

sumber yang mana informan atau sumber dari penelitian 

ini yaitu: Kepala Desa dan Aparat Desa Sukarame, serta 

masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) 

 

I. Sistematika Pembahasan 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I penulis menguraikan penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II penulis menjelaskan teori-teori yang 

mendasari dalam penulisan skripsi ini dan dipakai 

                                                           
28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D (Bandung:Penerbit Alfabeta,2008), hlm.373-374. 
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sebagai pedoman bagi penulis dalam penyususnan 

skripsi. 

c. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada Bab III penulis menjelaskan tentang gambaran 

umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

d. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Pada Bab IV ini penulis menguraikan tentang hasil 

analisis data penelitian dan temuan penelitian 

e. BAB V PENUTUP 

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi dari hasil penulisan skripsi ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap 

organisasi, kegiatan maupun program. Sedangkan pengertian 

efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan 

waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target 

yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat 

disimpulkan jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.
29

 

Lalu menurut Mahmudi efektivitas merupakan suatu 

hubungan yang terjadi antara output dengan tujuan, semakin 

besar output terhadap tujuan maka akan semakin efektif pada 

suatu pekerjaan organisasi.
30

 

Dari pengertian efektivitas diatas terlihat bahwa 

efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu 

organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah 

mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada 

hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur 

dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah 

ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil 

pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun juka 

usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai 

sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan 

tidak efektif. 

 

 

                                                           
29Nasution, “Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada 

Sekolah Dasar.” 
30S E Mahmudi, “Manajemen Kinerja Sektor Publik,” 2019. 
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2. Ukuran Efektivitas 

Tingkat efektivitas dapat dinilai dengan mengupamakan 

antara target dan rencana yang sudah ditentukan dengan hasil 

yang dicapai, dengan usaha atau hasil pekerjaan tersebut 

itulah yang dapat dikatakan efektif. Namun apabila usaha atau 

hasil pekerjaan yang dikerjakan tidak dapat tercapai sesuai 

dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan 

tidak efektif. 

Adapun ukuran efektivitas menurut Makmurdalam 

bukunya Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan 

dapat diukur dari beberapa hal yaitu: 

a. Ketepatan penentuan waktu yaitu waktu yang digunakan 

secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan 

suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 

b. Ketepatan perhitungan biaya yaitu hal ini dilakukan agar 

dalam menjalankan suatu program tidak mengalami 

kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai 

program tersebut selesai dilaksanakan. 

c. Ketepatan dalam pengukuran yaitu berarti bahwa dalam 

menjalankan suatu program harus menerapkan 

standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam 

melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran 

dalam mencapai keefektivitasan. 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam 

mencapai suatu keefektivitasan. 

e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

f. Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan 

aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai 

kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan 

mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak 

dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan 

mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif. 
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g. Ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu tujuan yang 

ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

h. Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan 

aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai 

tujuan.
31

 

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Pengelolaan 

Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT DD) terhadap perekonomian 

masyarakat terdampak pandemi Covid-19 didesa Sukarame. 

Dengan menggunakan indikator untuk menilai tingkat 

efektivitas, tingkat efektivitas dapat diukur dengan 

membandingkan rencana dan target program bantuan sosial 

melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

dengan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaannya 

dimasyarakat. Jika pengelolaan program tersebut sesuai 

dengan rencana atau target terhadap masyarakat yang 

terdampak pandemi Covid-19 maka dapat dikatakan efektif, 

namun jika program tersebut tidak tercapai dengan apa yang 

telah direncanakan atau ditargetkan maka program tersebut 

dikatakan tidak efektif. Pengukuran efektivitas program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ini sebagai 

pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat oleh 

pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat yang 

terdampak pandemi Covid-19 ini. Untuk menganalisis tingkat 

efektivitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Ketepatan Waktu 

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka 

perencanaan dalam menentukan waktu sangat diperlukan. 

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi 

tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai 

tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran 

                                                           
31Makmur H, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (Bandung: 

Refika Aditama, 2011), hlm.7-8 
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Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), terlebih 

dahulu dipaparkan menyenai pendataan calon penerima BLT 

DD. 

b. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan 

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang 

layak dan tidak layak penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT DD) pemerintah desa harus mengikuti 

Proses Validasi dan Penepatan Hasil Pendataan terlebih 

dahulu. 

c. Ketepatan Sasaran 

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni 

dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT DD), pemerintah pusat telah mengeluarkan 

mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan 

pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang pemerintah 

daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT Dana 

Desa ini perlu dilakukan koordinasi dan pembagian tugas 

serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan 

pendataan calon penerima BLT Dana Desa. 

 

3. Efektivitas Dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam pengaturan segala sesuatu dilakukan dengan 

baik, tepat dan tuntas merupakan yang disyari‟atkan oleh 

Islam. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan Imam 

Muslim bahwa Rasulullah Saw Bersabda “Sesungguhnya 

Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu”.(Hadist Riwayat Muslim)Kata ihsan bermakna 

melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidak boleh 

seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa 

adanya pemikiran dan tanpa adanya penelitian. Akan tetapi 

pada umumnya dari hal yang kecil hingga hal yang besar 

harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, baik, benar dan 

tuntas. Dengan demikian ketika melakukan sesuatu dengan 
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benar, baik, terencana dan terorganisasi dan rapi maka akan 

terhindar dari keraguan. 
32

 

Sedangkan ukuran efektivitas menurut manajemen ajaran 

islam bagi seorang muslim dalam mengatur hidupnya agar 

efektif adalah sebagai berikut: 

1) Prinsip Mencapai Kemanfaatan 

Maksudnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah 

harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang 

terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok 

saat pandemi Covid-19. Seorang muslim dalam 

menjalankan kegiatan usaha harus bermanfaat bagi 

dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan, dan bermanfaat 

bagi agamanya. Islam memberikan perlindungan hak 

kepemilikan individu sementara untuk kepentingan 

masyarakat didukung dan diperkuat dengan tetap 

menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu 

serta menjaga moralitas. Islam merupakan sistem 

kehidupan komprehensif, yang mengatur semua aspek, 

baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun 

kehidupan yang bersifat spritual. Akhlak yang kokoh 

(matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan 

sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap 

muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun 

dengan makhluk-makhluk-Nya. 

Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia 

dalam hidupnya, baik didunia apalagi diakhirat. 

Bermanfaat bagi orang lain (nafi‟un lighoirihi) 

merupakan senuah tuntutan kepada setiap muslim. 

Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik 

sehingga dimana pun dia berada, orang disekitarnya 

merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Ini 

berarti setiap muslim itu harus selalu berfikir, 

mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal 

                                                           
32Yosi Septa Prasetia, “Pendekatan Prinsip Good Corporate Governance 

Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI),” El-Jizya: Jurnal Ekonomi 

Islam 5, no. 2 (2017): 341–58. 
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mungkin untuk bisa mengambil peran yang baik dalam 

masyarakatnya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra [17] 

:7 yaitu: 

 اِْن اَْحَسْنتُْم اَْحَسْنتُْم ِِلَْنفُِسُكْم ۗ 

Artinya: “jika kalian berbuat baik, sesungguhnya 

kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (Q.S Al-Isra 

[17]:7)  

Allah menegaskan bahwa apabila Bani Israil berbuat 

baik, maka hasil kebaikan itu untuk mereka sendiri. 

Dengan demikian, apabila manusia berbuat baik atau 

berbuat kebajikan, maka balasan dari kebajikan itu akan 

dirasakannya, baik didunia maupun di akhirat. Sedangkan 

apabila mereka berbuat jahat dengan melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan wahyu dan fitrah 

kejadian mereka sendiri, amak akibat dari perbuatan 

mereka itu adalah kemungkaran Allah kepada mereka. 

Dengan demikian, mereka akan menjadi bangsa yang 

bercerai-berai karena diperbudak hawa nafsu, sehingga 

kelompok yang satu berusaha menundukkan kelompok 

yang lain. Itulah sebabnya mereka tidak dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari 

kehancuran dan maksud-maksud jahat musuh. Mereka 

akan menjadi bangsa yang tertindas dan terjajah, 

sedangkan keburukan yang mereka rasakan di akhirat 

ialah azab api neraka sebagai siksa yang paling pedih.
33

 

Dari ayat diatas dalam penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini pemerintah hendaklah 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak 

pandemi Covid-19, pemerintah harus menyalurkan 

Bantuan Sosial ini secara baik dan adil sehingga 

masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari dana 

Bantuan Langsung Tunai ini.  

                                                           
33Risalah muslim, “Tafsir QS. Al Israa (17):7. Oleh Kementrian Agama”, 

diakses dari RI https://risalahmuslim.id/quran/al-israa/17-7/pada tanggal 13 Oktober 

2021 

https://risalahmuslim.id/quran/al-israa/17-7/
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2) Prinsip Tidak Boros 

Prinsip tidak boros yang dimaksud adalah masyarakat 

mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah bijak dalam 

menggunakan bantuan tidak dipergunakan secara boros 

apalagi untuk kepentingan yang tidak menyangkut 

kebutuhan pokok. Ekonomi menjadi salah satu dampak 

yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat pada masa 

pandemi ini. Sehingga banyak orang yang terpaksa 

menutup usahanya, dan banyak juga yang harus 

dirumahkan oleh pemilik usaha. Tentang pengeluaran 

keuangan ini, Islam telah melarang kepada umat-Nya 

untuk tidak boros dan pandai mengatur keuangan. Allah 

berfirman dalam Q.S Al-Isra‟ [17]:26 yaitu : 

                              

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 

yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” 

(Q.S Al-Isra’[17]: 26) 

Dari ayat diatas, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas‟ud 

berpendapatbahwa perbuatan tabdzir atau pemborosan ini 

merupakan perbuatan yang salah dan keliru. Karena 

bagaimana pun seharusnya kita tetap bersikap rendah hati 

dalam menyikapi harta kita. Pada awal ayat ini dijelaskan 

tentang bagaimana kita menjaga hablu minannas kita. 

Jika dicermati pada masa pandemi ini kita haruslah 

berbagi kepada keluarga dekat kita dan juga tetangga 

kita. Terlebih mereka yang sangat membutuhkan 

bantuandan pada akhir ayat dijelaskan bahwa kita 

dilarang untuk bersikap boros terhadap harta kita.
34

 

                                                           
34Gabjar Mutaqin,”Tafsir Al-Isra”26-27 Larangan Bersikap Boros dan 

Perintah Menolong yang Kesulitan”, BincangSyariah.Com, 

2020,https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-al-isra-26-27-larangan-bersifat-boros-

danperintah-menolong-yang-kesulitan/,akses pada 25 Agustus 2021. 
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3) Prinsip Berlaku Adil 

Berlaku adil merupakan seseorang yang ingin 

mencapai tindakan yang efisien maka dia harus berlaku 

adil. Ia harus berlaku adil terhadap dirinya, terhadap 

orang lain, serta adil dalam menimbang, adil mengambil 

keputusan, dan adil dalam semua perbuatannya. Yang 

dimaksud berlaku adil dalam penelitian ini adalah 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus 

sesuai dimana masyarakat yang menerima bantuan 

haruslah mereka yang sangat membutuhkan dan sulit 

memenuhi kebutuhan pokok akibat dampak pandemi 

Covid-19. Dalam bermuamalah, kita diwajibkan untuk 

meneladani sifat Rasul yaitu siddiq, amanah, tabliqh dan 

fathanah. Selain itu, kita tetap harus menjunjung tinggi 

nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku 

dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam 

perekonomian. Social Justice (keadilan sosial) 

merupakan turunan dari nilai khalifah dan ma‟ad. Nilai 

ini memiliki arti bahwa pemerintahan bertanggung jawab 

atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya 

keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan 

antara yang kaya dan miskin. Adil atau tepat dalam 

mengambil keputusan dalam beraktivitas didunia kerja 

dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak 

terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah berfirman 

dalam Q.S Al-Maidah [5] ayat 8 : 
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Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat 

dengan taqwa” (QS. Al-Maidah[5]:8) 

 

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al-Qur‟an 

Kementerian Agama (Kemenag), ayat diatas merupakan 

perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar 

melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan 

ikhlas. Dalam Surat Al-Maidah ayat 8 ini menjelaskan 

tentang bersikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci 

sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan, berlaku 

adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Orang-orang bertaqwa 

inilah yang dijanjikan Allah berupa ampunan dan pahala 

yang besar.
35

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) ini Pemerintah hendaklah berlaku 

adil dalam penentuan dan mengambil keputusan calon 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial ini, 

sehingga masyarakat yang sangat terdampak pada 

pandemi Covid-19 ini dapat terbantu dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa 

(BLT DD) 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah suatu 

bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara 

memberikan uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik 

dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. 

                                                           
35http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5828470/surah-al-maidah-ayat-8-

berisi-perintah-berlaku-adil-kepada-musuh 
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Adapun penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan 

tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang 

tunai, kenutuhan pokok, jaminan kesehatan dan 

pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi 

yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun 

tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat 

meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan 

hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.
36

 

Melalui PeraturaPemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia 

melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan 

dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. 

Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya 

penyembuhan pasien corona dengan peningkatan 

anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak 

sosial difokuskan pada pelaksanaan jaringan sosial (social 

safety net). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian 

diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan 

dan moneter.
37

 

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan 

Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) 

sejak April sudah mulai mencairkan dana Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT) di seluruh wilayah di 

Indonesia. Metode pencairannya akan dilakukan bertahap 

dimulai dari bulan April ini hingga Juni 2020. Pada setiap 

bulannya setiap kepala keluargamiskin akan mendapatkan 

jatah masing-masing sebesar Rp.600.000. jumlah 

                                                           
36Ansyari, “EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA 

DESA UNTUK MASYARAKAT MISKINYANG TERDAMPAKCOVID-19 DI 

KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR.” 
37Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial.” 
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keseluruhan masing-masing penerima BLT akan 

menerima Rp.1,8 juta. Awalnya, pendistribusian ini 

dengan skenario awal yakni melalui cara non tunai. 

Namun demikian, karena kondisi yang berada disetiap 

daerah, pendistibusian ada yang menggunakan cara secara 

langsung, bahkan melalui pintu ke pintu atau door to 

door, untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan 

sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga 

serta mendukung program pemerintah dalam memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19. 
38

 

 

2. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT DD) 

Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau/Dalam 

Rangka Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-Dana Desa 

dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-

1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 

Tahun 2020 ini. 

c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa 

PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 

                                                           
38Iping. 
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d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolahan Dana 

Desa. Peraturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa 

dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, 

pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 

35, pasal 47A, dan pasal 50. 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Kesua Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolahan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan 

BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

h. Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 

Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

i. Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang 

Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus. 

j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 

Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan 

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Prioritas Pembangunan DD tahun 2020 menjadi 

Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020. 

k. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 

9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal 

Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima 

BLT Dana Desa. 
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l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 

12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal 

Penegasan BLT Dana Desa. 

m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 

10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal 

Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon 

Penerima BLT Dana Desa. 

n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Dana 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS 

Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
39

 

 

3. Tujuan dan Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) 

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang 

semakin tinggi akibat adanya wabah covid-19. Sasaran dari 

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ini adalah Rumah 

Tangga Miskin (RTM) yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyarakat miskin 

baik yang sudah terdata ataupun belum terdata dalam data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain 

yang ditetapkan pemerintah yaitu: 

a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/bukan pemilik 

Kartu Prakerja 

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki 

cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup 

selama tiga bulan kedepan). 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis. 

                                                           
39Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat 

Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran 

Kabupaten Minahasa Selatan.” 
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4. Mekanisme dan alur pendataan Calon Penerima Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

Merujuk pada desentralisasi fiskal maka desa dapat 

menentukan sendiri siapa saja calon penerima BLT-DD 

selama sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

melaksanakan pendataan dilakukan secara transparan dan adil 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat 

menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan 

DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data 

Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan 

Kartu Prakerja. Jika data penerima bantuan dari pendamping 

program jaringan pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme 

pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta 

penetapan hasil pendataannya. 

a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup 

profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, 

pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 

b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas 

kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 

untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon 

penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) 

c. Jumlah pendataan minimal 3 orang dan jika lebih harus 

berjumlah ganjil. 

d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) 

atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir 

pendataan pada Lampiran dua, atau di tingkat dusun 

dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-

19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan 

protokol kesehatan. 

Setelah pendataan selesai maka dilanjutkan dengan 

proses konsolidasi dan verifikasi data yang melalui 

beberapa tahap yaitu: 
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a. Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 

menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun 

dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. 

b. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 

memastikan keluarga miskin dan rentan seperti 

perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, 

penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh 

terlewatkan. 

c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan 

mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan 

Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 perlu 

mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat 

tinggalnya secara manual dan digital (share location) 

jika memungkinkan. 

d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT- 

Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan 

memberikannya kepada kasi pemerintahan atau 

petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan 

surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-

Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan 

tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke 

petugas adminduk di desa jika ada, atau ke Kecamatan 

atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan 

layanan adminduk. 

e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh 

Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 

kepada Kepala Desa. 

Apabila verifikasi tahap 1 selesai, maka dilanjutkan 

dengan verifikasi tahap 2 beserta penetapan dari hasil 

pendataan, sebagai berikut: 

a. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan 

musyawarah desa khusus dengan mengundang 

perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait 
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untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait 

penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. 

b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa 

dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin 

calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada 

daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa 

bulan pertama. 

c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima 

BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada 

masyarakat baik melalui papan informasi disetiap 

dusun dan/atau ditempat-tempat yang strategis dan 

mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan 

website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai 

media informasi publik. 

d. Jika data penerima dari masyarakat terhadap daftar 

calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama 

BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk 

membahas keluhan tersebut dan menyepakati 

solusinya. 

Setelah data penerima dinyatakan tepat sasaran 

maka disahkan oleh bupati atau walikota namun juka 

tidak memungkinkan bisa diwakilkan dengan camat. 

Jika seluruh proses sudah berjalan dengan lancar 

maka dana BLT-DD tersebut akan disalurkan oleh 

pemerintah desa secara door to door sebesar Rp. 

600.000/bulan yang dilakukan selama 3 bulan. 

 

C. Perekonomian Masyarakat 

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat 

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan 

kelompok manusia yang telah memiliki tatanan 

kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami 

dalam lingkungannya.
40

Perekonomian masyarakat juga 

                                                           
40Noor, “Ilmu Sosial Dasar.” 
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merupakan perkembangan ekonomi kelompok 

masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan 

erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, 

keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada 

mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta 

berprilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara 

keseluruhan masyarakat. 

 

2. Perekonomian Masyarakat ditinjau dari Ekonomi 

Islam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah berbicara mengenai 

ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat 

tentang zakat, kewajiban untuk berusaha dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan 

penipuan, kecurangan dan lain-lain. Ini merupakan 

prinsip dasar yang harus dipegang dan dihindari dalam 

aktivitas ekonomi. 

Manusia di muka bumi haruslah saling tolong-

menolong dalam kondisi apapun. Ukhuwah merupakan 

motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan 

masyaraka. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim 

yang saling tolong-menolong dan saling menanggung 

kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya 

untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda 

kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa 

yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang 

mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu 

kesusahan di hari kiamat”
41

. Islam merupakan agama 

yang menanam kepedulian dalam diri pemeluknya. Dan 

Allah SWT berfirman : 

                                                           
41Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Al Qur‟an,” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 32–44. 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karnia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum karena mereka manghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” QS. Al-Maidah[5]:2 

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT DD) kepada masyarakat desa yang sangat 

membutuhkan. Karena program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT DD) dari pemerintah disalurkan ke 

masyarakat desa melalui pemerintahan desa dan 

dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus 
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dimulai dari rasa keperdulian dan niat tolong-menolong 

individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT 

DD) hendaklah seluruh pihak saling membantu. 

Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah 

sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Pemerintah 

pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu 

dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan 

adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). 

Menurut M.Syauqi (1999) dalam konteks Islam 

kriteria kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu 

diantaranya miskin, fakir, ibn dan gharimin. Dalam 

terminologi fikih, yang dimaksud orang fakir adalah 

orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya. Adapun orang miskin adalah orang fakir yang 

meminta-minta, dan secara umum kondisinya lebih buruk 

dibandingkan dengan kaum fakir. Sedangkan gharimin 

adalah orang-orang yang berhutang. Yaitu orang-orang 

yang memikul beban hutang dalam memperbaiki 

hubungan atau untuk membayar diyat, atau mereka yang 

menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-

keperluan khusus mereka. Sedangkan gharim adalah 

orang yang memiliki hutang dan hutang itu digunakan 

bukan untuk perbuatan maksiat, atau digunakan bukan 

untuk hal-hal yang positifyang berguna bagi penguatan 

kehidupan masyarakat, dan membentenginya dari 

perpecahan dan permusuhan.
42

 

Dalam ekonomi Islam, menurut Al-Shatibi 

pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan 

yaitu kebutuhan al-dharuriyah (bersifat pokok dan 

mendasar), kebutuhan al-hajiyyah (bersifat kebutuhan 

sebagai pelengkap), dan kebutuhan at-tahsiniyyah 

                                                           
42Mohammad Lutfi, “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan 

Ekonomi Keluarga Muslim,” Syar’ie 3, no. 2 (2020): 186–97. 
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(bersifat penyempurna).
43

 Kewajiban memenuhi 

kebutuhan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi 

melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 

dari pemerintah ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

 

 

 

 

 

                                                           
43Achyar Riyanda Halim, “Analisa Makroekonomi Dan Iklim Investasi 

Terhadap Pasar Modal Syariah Di Indonesia” (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, n.d.). 
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