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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik mempunyai 

tujuan nasional yang hendak dicapai. Tujuan tersebut tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat 

disebutkan: 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial 

 

Pembangunan masyarakat desa wujud tugas mulia untuk meningkatkan 

derajat, harkat dan  martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna. Tugas suci ini mengusahakan tidak saja manusia untuk menjadikan lebih 

sempurna dalam arti jasmaniah, tetapi juga sempurna dalam arti rokhaniah dan 

sempurna iman dan takwanya kepada Tuhan. Bagi bangsa Indonesia pembangunan 

masyarakat desa mempunyai makna membangun manusia Indonesia sebagai 

manusia seutuhnya, dimulai dari masyarakat tingkat pemerintahan terbawah 

dengan memperhatikan nilai-nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu 

ditumbuhkembangkan secara jasmaniah, rokhaniah, sosial, spiritual dan 

intelegensinya. Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang bertumbuh, 

berkembang dan berswadaya yang  mampu menetralisir belenggu-belenggu sosial 
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yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat (adat, tradisi, budaya, cara dan 

sikap hidup yang dapat meningkatkan perkembangan). 

Dikatakan Sumitro Maskun: 

Policy atau kebijaksanaan pembangunan masyarakat desa adalah 

untuk mencegah dan meniadakan kemiskinan dan kesengsaraan yang 

dapat terjadi dikalangan masyarakat, serta selalu berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat desa, baik yang tergolong Basic 

Need, terlebih-lebih Basic Minimum Needs.1 

 

Ketahanan masyarakat dapat dicapai dengan  meningkatkan sumber daya, 

swadaya dan produktivitas masyarakat sehingga tercipta kehidupan ekonomi, yang 

berakibat membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan tarap hidup 

masyarakat dan pendapatan masyarakat dapat merata. Hal ini akan tercapai dengan 

proses pembangunan desa. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menyebutkan : 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut 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. 

 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  6 

Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa : 

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat 

 
1Sumitro Maskun, “Pembangunan Masyarakat Desa”, PT. Media Widya Mandala, Yogyakarta, 

1994, hlm. 20-21 
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menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. 

 

Desa yang mewakili masyarakat, posisi desa sebagai subyek hukum 

menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset/sumberdaya yang menjadi 

miliknya. Penggabungan antara fungsi desa sebagai subyek hukum dan desa 

sebagai unit pemerintahan maka kewenangan desa diatur oleh pemerintahan desa. 

Kewenangan desa mengatur berdasarkan peraturan yang ditentukan berdasarkan 

peraturan-undangan diatasnya. 

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama 

dalam meningkatkan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Selaras pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa : 

Keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 

kewajiban daerah. Salah satunya dengan  pemberian dana desa, 

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan 

otonominya agar tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasar 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 adalah kebijakan dana desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari APBN, bahwa : 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
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pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  

 

Tujuan  dana desa pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan 

publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, 

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta dan memperkuat masyarakat 

desa sebagai subjek dari pembangunan. 

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah menjalankan 

berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan yang terintegrasi antara lain 

program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan program 

penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro kecil menengah,  yang menjadi 

program pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. 

Kebijakan ini berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,67 

triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 

yang akan disalurkan ke 74.957 desa di seluruh Indonesia dan dari tahun ke tahun 

terus meningkat yakni Rp 46,98 triliun tahun 2016, Rp. 60 triliun pada tahun 2017 

dan Rp. 70 triliun pada tahun 2018.  Melalui dana desa yang jumlahnya mencapai 

milyaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan pembangunan desa untuk mengurangi kemiskinan yang pada akhirnya 

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.2 

Dana desa dikelola berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan 

berkeadilan sosial dalam penetapan prioritasnya. Karena penggunaan dana desa 

 
2Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, “Implementasi Kebijakan Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Akuntansi 

Peradaban, Vol. II No. 1, Juli 2016, Dosen Akuntansi UIN Alauddin, Makassar Hlm.24 
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akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi 

masyarakat desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2018, prioritas penggunaannya untuk bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.  

Pemberdayaan masyarakat (society empowerment) merupakan upaya 

penguatan atau upaya untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan di daerah 

dengan memberi wewenang kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah 

daerah dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas melahirkan pemerintahan 

yang akuntabel dan produktif. Pemerintahan yang akuntabel bermakna pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, telah berfungsi secara 

bertanggungjawab kepada masyarakat, yang outputnya melaksanakan kepuasan 

bagi masyarakat, oleh karena itu sebagai implikasi positifnya pemerintah daerah 

diyakini akan dapat melakukan hal-hal3 :  

1) memperoleh dukungan penuh (full legitimate) dari masyarakat sehingga 

pemerintahan semakin kuat dan stabil.  

2)  efektif dan efisien dalam memanfaatkan semua sumber daya yang  

dimiliki, sehingga melaksanakan maslahat yang lebih besar kepada 

masyarakat  

3)  menciptakan efek yang berlipat ganda (multiplier effect) bagi usaha 

produktif karena pengusaha, investor dan semua pelaku ekonomi 

merasa senang dan puas, sehingga termotivasi untuk meningkatkan 

investasi dan produksinya secara kontinyu. 

 

 
3Husni Thamrin, “ Hukum Pelayanan Publik di Indonesia”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 78 
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Kemiskinan terus menjadi problem besar sepanjang sejarah Indonesia 

sebagai sebuah negara. Kemiskinan menyebabkan banyak masyarakat yang belum 

bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatannya, 

tidak bisa menabung, kurangnya peluang bekerja, kurang bisa mengakses  

pelayanan publik, tidak mempunyai  jaminan sosial untuk melindungi keluarga, 

menguatnya  arus urbanisasi. Lebih ironis lagi, kemiskinan menyebabkan 

keterbatasan  jutaan rakyat memenuhi kebutuhan makanan, sandang dan papan, 

sehingga masyarakat desa melepaskan semua yang dimiliki demi keselamatan 

hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk menghasilkan uang dan menerima upah 

yang sangat murah tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Para pekerja 

tani bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.4 

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan 

pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 

menjamin kelangsungan hidup.5  Kemampuan pendapatan untuk mencukupi 

kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang 

menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan 

pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi 

ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan 

lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.6 

 
4Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”, Jurnal Ekonomi dan 

Studi Pembangunan Volume 9 No. 1 2009, Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah 

Yogyakarta, Hlm. 57 
5Suryawati, “Teori Ekonomi Mikro”. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta, 2004, Hlm. 122 
6Elvira Handayani Jacobus et.all.,” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah 

Tangga Di Sulawesi Utara”,Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah  Vol.19 No.7. 

2018, Fakultas Ekonomi dan Binis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 

Manado,Hlm.4 
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Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  

Indonesia Tahun 1945 berbunyi  fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara. Negara harus hadir untuk mensejahterakan semua warga Indonesia dari  

kefakiran dan kemiskinan. Negara berkewajiban mengentaskan dari semua kondisi 

yang ada melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak atas kebutuhan dasar. Hal 

tersebut merupakan prioritas utama yang harus dilakukan dalam pembangunan 

nasional dalam rangka mensejahterakan fakir miskin. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral dan hukum bagi 

bangsa Indonesia. Hal itu diamanatkan oleh konstitusi. Kebijakan penanggulangan 

kemiskinan harus dirumuskan secara komprehensif dan menyeluruh serta 

diorientasikan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar 

rakyat untuk hidup secara layak dan bermartabat.  

Masih tingginya angka balita gizi buruk, angka pengangguran, angka 

kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan migrasi dan urbanisasi, maka dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik, upaya mengentaskan kemiskinan dan 

memajukan perekonomian desa serta  meningkatkan daya beli masyarakat desa 

yang secara ekonomi masuk dalam kelompok  masyarakat miskin, maka presiden 

memberikan arahan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan kemudian 

ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB 4 
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Menteri) tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam keputusan tersebut telah ditetapkan 

beberapa kebijakan yang salah satunya dalam penggunaan dana desa untuk 

pelaksanaan padat karya tunai yang selanjutnya disingkat PKTD di desa.  

Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Permendes PDT dan 

Tranmigrasi ada 5 (lima) status yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan 

sangat tertinggal. Namun dalam Peraturan Bupati disebutkan bahwa status desa-

desa di Kecamatan Guntur klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) berbeda-

beda, ada yang berstatus berkembang dan berstatus tertinggal. Hal ini yang 

menyebabkan besaran anggaran dana desa berbeda pada masing-masing desa 

sehingga desa tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi mendapatkan 

alokasi dana afirmasi. Indek Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Guntur terdiri 

dari 11 (sebelas) Desa berstatus desa berkembang dan 9 (sembilan) desa berstatus 

desa tertinggal. 

Tabel 1 

Data indek desa membangun Kecamatan Guntur Tahun  2018  

 

No Nama Desa IKS  IKE  IKL  
Nilai 

IDM  
Status IDM  

1 Blerong 0,7029 0,6333 0,5333 0,6232 Berkembang 

2 Banjarejo 0,6914 0,5333 0,6666 0,6304 Berkembang 

3 Wonorejo 0,6857 0,4000 0,6666 0,5841 Tertinggal 

4 Sarirejo 0,7029 0,5230 0,6000 0,6086 Berkembang 

5 Pamongan 0,7019 0,6033 0,5133 0,6062 Berkembang 

6 Tlogoweru 0,8229 0,4667 0,4666 0,5854 Tertinggal 

7 Bogosari 0,7029 0,6211 0,5000 0,6080 Berkembang 

8 Sukorejo 0,8457 0,3833 0,6431 0,6240 Berkembang 

9 Sidokumpul 0,7157 0,6341 0,5333 0,6277 Berkembang 
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10 Gaji 0,7657 0,5000 0,6000 0,6219 Berkembang 

11 Krandon 0,6980 0,5820 0,5333 0,6044 Berkembang 

12 Tangkis 0,7543 0,4000 0,6320 0,5954 Tertinggal 

13 Temuroso 0,7371 0,4167 0,6000 0,5846 Tertinggal 

14 Bakalrejo 0,8286 0,6333 0,5333 0,6651 Berkembang 

15 Guntur 0,7657 0,6000 0,6000 0,6552 Berkembang 

16 Bumiharjo 0,7057 0,4333 0,5320 0,5570 Tertinggal 

17 Tlogorejo 0,7143 0,4333 0,5333 0,5603 Tertinggal 

18 Trimulyo 0,7772 0,4000 0,5539 0,5770 Tertinggal 

19 Sidoharjo 0,6400 0,3233 0,6666 0,5433 Tertinggal 

20 Turitempel 0,6629 0,5333 0,5333 0,5765 Tertinggal 

 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 

Kecamatan Guntur mendapatkan pagu dana desa sebesar  Rp 19.372.454.000,00 

(Sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh empat 

ribu rupiah).  

Tabel 2 

Data jumlah anggaran dana desa Tahun 2018 

No Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Pagu dana desa 

Per Desa 

1 Bakalrejo  5.009   1.844  3,94 1.038.125.000 

2 Banjarejo  3.214   576  1,82 826.869.000 

3 Blerong  5.681   1.172  4,52 947.591.000 

4 Bogosari  6.679   1.444  4,93 1.003.071.000 

5 Bumiharjo  3.147   812  3,82 1.045.492.000 

6 Gaji  4.117   645  2,51 812.998.000 

7 Guntur  5.106   1.232  2,82 908.221.000 

8 Krandon  2.357   545  1,46 817.957.000 

9 Pamongan  3.561   523  2,55 800.722.000 

10 Sarirejo  3.354   783  1,37 832.115.000 

11 Sidoharjo  2.441   1.100  2,25 1.065.830.000 
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12 Sidokumpul  4.483   771  2,36 851.611.000 

13 Sukorejo  3.068   760  1,96 838.279.000 

14 Tangkis  2.719   568  1,45 980.148.000 

15 Temuroso  7.786   2.961  5,14 1.403.345.000 

16 Tlogorejo  2.185   1.037  1,90 1.036.300.000 

17 Tlogoweru  2.476   412  2,87 964.828.000 

18 Trimulyo  3.825   1.280  4,19 1.116.698.000 

19 Turitempel  2.853   958  1,76 1.037.704.000 

20 Wonorejo  4.456   733  2,85 1.044.550.000 

 Jumlah Dana 19.372.454.000 

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Penggunaan dana desa Tahun 2018 

 

Petunjuk teknis penggunaan dana desa Tahun 2018 dengan skema padat 

karya tunai di desa untuk upah tenaga kerja dalam pembangunan desa wajib 

dialokasikan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari biaya kegiatan 

pembangunan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka untuk membuka lapangan 

kerja di desa, meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat yang 

diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengangguran, keluarga yang mempunyai 

gizi balita buruk, kepala keluarga pencari nafkah,  korban pemutusan hubungan 

kerja, petani yang gagal panen dan menunggu panen/masa tanam.  Dari 20 (dua 

puluh) desa di Kecamatan Guntur yang mengalokasikan HOK minimal 30% hanya 

ada 2 (dua) desa yaitu Desa Gaji dan Desa Sidokumpul, sementara 18 (delapan 

belas) desa belum memenuhi HOK minimal 30% yang diwajibkan. 

Data Keluarga Pra Sejahtera berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2015 

(PK2015) yang dilakukan pembaharuan data pada tanggal 1 Juli – 30 September 

2018, angka kemiskinan di Kecamatan Guntur termasuk tinggi dikarenakan 

prosentase kemiskinan berada di atas prosentase kemiskinan di Kabupaten Demak. 
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rata-rata prosentase pra sejahtera Kabupaten Demak adalah sebesar    25,79 % 

sedangkan pada Kecamatan Guntur sebesar 34,63 %. 

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PADAT KARYA TUNAI PROGRAM 

DANA DESA TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang ingin dibahas lebih 

dalam dipenelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi padat karya tunai program dana desa Tahun 2018 

dapat menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak? 

2. Bagaimanakah optimalisasi kebijakan padat karya tunai untuk mengurangi 

kemiskinan? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian tentang  

implementasi padat karya tunai program dana desa Tahun 2018 dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan, kemiripan penelitian sudah pernah dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Tabel 3 

Ringkasan Tesis Tentang Dana Desa 

 

No Nama Judul Penelitian Pembahasan Tahun 

1 Ummi 

Mahbubah 

Implementasi dana 

desa Dalam 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Dan Pemberdayaan 

Masyarakat (Best 

Practice Di Desa 

Kancilan Tahun 

2017 

Pembahasan dalam 

tesis ini fokus pada 

Perencanaan dan 

pelaksanaan dana 

desa yang 

dipergunakan untuk 

pembangunan desa  

pemberdayaan 

masyarakat 

Program 

Magister 

Ilmu Hukum 

Universitas 

Muria 

Kudus, 2018 

2 Iis Priyatun Pengawasan 

Terhadap 

Pengelolaan dana 

desa Oleh 

Inspektorat Daerah 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

Tesis ini membahas 

tentang Pengawasan 

Pengelolaan dana 

desa dan 

tindaklanjut 

pengawasan oleh 

Inspektorat 

Program 

Magister 

Ilmu Hukum 

Universitas 

Lampung, 

2018 

3 Fahrul 

Ridha 

Analisis Pengelolaan 

dana desa Dalam 

Meningkatkan 

perekonomian 

Masyarakat Di 

Kecamatan Langsa 

Kota Kota Langsa 

Tesis ini membahas 

tentang upaya 

pemerintah dalam 

meningkatkan 

ekonomi 

masyarakat yaitu 

dengan melakukan 

pemberdayaan 

antara lain dibidang 

infrastruktur, 

pemberdayaan 

dibidang umum dan 

keagamaan. 

Program 

Magister 

Ekonomi, 

UIN 

Sumatera 

Utara Medan, 

2019 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis dianggap 

asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih 

komprehensif. 

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian tentang implementasi padat 

karya tunai program dana desa Tahun 2018 dalam rangka menanggulangi 
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kemiskinan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, sehingga permasalahan 

tersebut belum pernah di ungkap oleh peneliti lain. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah 

tersebut di atas adalah : 

1. Untuk mengetahui  bagaimana implementasi  padat  karya tunai program dana 

desa Tahun 2018 dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Guntur 

Kabupaten Demak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kebijakan padat karya tunai untuk 

mengurangi kemiskinan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian implementasi  padat  karya tunai 

program dana desa Tahun 2018 dalam menanggulangi kemiskinan yaitu : 

1. Teoritis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan 

dalam mengkaji tentang implementasi  padat  karya tunai program dana desa 

Tahun 2018 dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga dapat menambah 

dan meningkatkan khazanah bidang keilmuan yang sudah berjalan. 

b. Penelitian ini harapannya bisa memberikan sumbangan pemikiran baru  

dalam program studi Magister Ilmu Hukum.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan masukan 

pertimbangan penelitian sejenis pada kebijakan dana desa khususnya padat 

karya tunai di desa 
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2. Praktis 

a. Penelitian ini penulis berharap bisa memberikan saran, masukan serta 

evaluasi bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan aturan tentang 

penggunaan dana desa 

b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan 

penggunaan dana desa supaya lebih optimal 

F. Metodologi Penelitian 

Metode  penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah. Metodologi penelitian adalah suatu cara yang 

digunakan dalam memgumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan ukuran 

yang ditentukan.7 

1. Pendekatan Masalah 

Penelitian tentang implementasi padat karya tunai program dana desa Tahun 

2018 dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah sebuah penelitian yang 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku 

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil 

dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.8 Penelitian 

 
7 Suharsini Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Rineka Cipta, Jakarta, 

2002, hlm. 127 
8Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280 
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sosiologis tentang hukum mengontruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem 

norma dalam bentuk perundang-undangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum 

dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembaga serta 

mendapatkan legitimasi secara sosial.9 

Guna memperoleh gambaran bekerjanya hukum positif jika diterapkan pada 

kondisi nyata dimasyarakat dengan ditertbitkannya peraturan Bupati Demak dalam 

pelaksanaan program dana desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui program 

padat karya tunai di desa peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris.  

2. Jenis Data 

Agar penelitian berhasil dengan baik, diperlukan data dan informasi yang 

akurat. Guna mendapatkan data yang akurat maka dibutuhkan sumber data yang 

akurat. Data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) data yaitu data primer dan 

data sekunder. Dalam penelitian hukum, data primer adalah data yang di peroleh 

dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung di dalam 

masyarakat.10 

Guna mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara 

dengan mendatangi langsung pada lokasi penelitian. Informan yang diwawancarai 

adalah mereka yang berkompeten untuk memberikan data-data terkait 

permasalahan penelitian dengan tugas dan tanggung jawab institusinya.11 Data 

primer diperoleh dari informan langsung yang dianggap berkompeten antara lain :  

a. Camat Guntur 

 
9Saifullah, “Tipologi Penelitian hukum”, Refika Aditama, Malang, 2018, hlm. 125-126 
10Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm. 156 
11Saifullah, op.cit., hlm. 161 
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b. Kasi  Tata Pemerintahan Kecamatan Guntur 

c. Pendamping Desa Tenaga Infrastuktur Kec. Guntur 

d. Tenaga Ahli P3MD Kab. Demak 

e. Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kabupaten 

Demak 

f. Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Guntur 

g. Koordinator Balai Penyuluh KB Guntur 

h. Kepala desa dan pelaksana kegiatan 

i. Ketua RW 

Data sekunder diperoleh  dengan cara penelaahan yang mendalam pada 

dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan terkait serta kajian 

kepustakaan yang kesemuanya merupakan data sekunder.12 Data sekunder yang 

dikumpulkan yaitu berupa  : 

a. Bahan hukum primer  

1) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa   

2) Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang  dana desa yang 

bersumber dari APBN  

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa  

4) Permendes PDT dan Tranmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas 

Penggunaan dana desa Tahun 2018 

 
12Ibid., hlm. 162 
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5) Peraturan Bupati Demak Nomor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian 

Dan Penetapan Rincian dana desa Setiap Desa Di Kabupaten Demak Tahun 

Anggaran 2018 

6) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, PDT 

dan Transmigrasi RI 2018 Petunjuk Teknis Penggunaan dana desa Tahun 

2018 untuk padat karya tunai 

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur berupa buku-buku, jurnal dan karya 

tulis serta dokumen atau arsip resmi yang berkaitan dengan tema penelitian ini 

c. Bahan hukum tersier terdiri dari buku kamus dan ensiklopedia 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, metode pengumpulan data antara lain 

terdiri dari studi kepustakaan, dan wawancara.13 Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara ini, peneliti dengan 

menggunakan pedoman wawancara melakukan tanya jawab secara mendalam 

terhadap berbagai pihak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

dengan beberapa pihak yang berkompenten dalam kaitannya pelaksanaan program 

padat karya tunai di Kecamatan Guntur. 

b. Studi Kepustakaan 

 
13Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, hlm. 51 
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Mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, 

surat edaran, dokumen, arsip resmi, laporan kegiatan dan sebagainya yang terkait 

dengan penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Langkah-

langkah analisis data yang akan dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain :  

a. Reduksi Data (Reduction) 

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari studi lapangan 

yaitu berupa hasil wawancara terhadap informan serta masyarakat dikumpulkan 

dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. 

b. Display Data 

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau 

sebagainya. 

c. Konklusi dan Verifikasi 

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-

bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam 

menjabarkannya dalam bentuk penelitian.14 

 

 

 

 

 
14Saifullah, op.cit., hlm. 163 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka 

sistematika ini dibagi atas empat bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa 

sub bab, perincianya sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat tentang 

teori sistem hukum, pemberdayaan masyarakat, Dana Desa, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa), padat karya tunai sebagai strategis penanggulangan 

kemiskinan dan kemiskinan. 

Bab III adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang  

implementasi  padat karya tunai program dana desa tahun 2018 dapat 

menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan   

optimalisasi kebijakan padat karya tunai untuk mengurangi kemiskinan. 

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang simpulan dan saran  

yang diperlukan. 


