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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunaan di Indonesia saat ini fokus dalam pembangunan dari pinggir 

yang diartikan pula pembangunan yang berangkat dari desa. Pembangunan yang 

dimulai dari desa ini merupakan upaya dari pemerintah dalam menyelesaikan 

permasalahan kemiskinan di Indonesia yang diakibatkan dari ketimpangan 

pembangunan di Indonesia yang telah dilakukan selama ini. Untuk itu pemerintah 

pada tahun 2014 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada desa dalam melaksanakan 

pembangunan di Indonesia. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan perubahan yang signifikan dalam sisi regulasi pembangunan desa 

yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dimana pada Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan jika tugas 

pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan adanya 

Desa saat ini Pemerintah Indonesia merencakanan dalam Rencana Pembanguan 
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Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2016 tentang Pembangunan Desa, akan dapat 

mengurangi Desa Tertinggal sampai 5000 desa serta dapat meningkatkan jumlah 

desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019 (Kementrian Desa, 2015). 

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah mengeluarkan Dana Desa 

yang diaambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan desa 

diberikan wewenang yang luas dalam menjalankan otonominya dengan 

memanfaatkan Dana Desa yang penggunaanya diatur dalam Perataturan Presiden 

Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 yaitu Dana Desa digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat dan kemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 20 dalam penggunan 

Dana Desa ini akan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menegah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pembangunan Desa yang dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini  

dilaksanakan di Desa Sumurup yang berada di Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek. Desa Sumurup merupakan desa yang jarak tempuh dari kota 

Kabupaten Trenggalek adalah 12 km. Dari data BPS Tahun 2015 Di Kecamatan 

Bendungan Desa Sumurup merupakan Desa dengan penduduk terpadat, yaitu 

dengan jumlah penduduk 6400 jiwa. Dengan kondisi geografis pegunungan dan 

luas wilayah 10.572.000    persebaran penduduk di Desa Sumurup tidak merata 

dengan total pembagian 39 RT dalam 4 Dusun. Masyarakat Desa Sumurup 

kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1043 orang.  

Sumberdaya alam yang ada di Desa Sumurup berupa tanah pertanian yang 

subur merupakan potensi alam yang dimiliki Desa Sumurup, akan tetapi 
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pemanfaatan sumber daya tersebut tidak dapat maksimal karena sebagian wilayah 

Desa Sumurup merupakan tanah milik perhutani, dari luasnya lahan yang 

dimanfaatkan sebagai pertanian 135,06 ha dan tegal 198.80 ha, sebagian besar 

kepemilikannya adalah milik perhutani masyarakat dalam memanfaatkan lahan 

tersebut tidak dapat seenaknya dan harus mematuhi aturan yang ada dalam 

pemanfaatan lahan. 

Dengan kondisi geografis pegunungan Desa Sumurup masih minim dalam 

sarana prasarana salah satunya adalah jalan. Minimnya sarana prasarana seperti 

jalan dikarenakan persebaran masyarat di Desa Sumurup tidak mereta, selain itu 

kondisi tanah di Desa Sumurup juga tidak stabil dan rawan bencana tanah longsor 

sehingga infrastruktur jalan di Desa Sumurup sering rusak. Kurangnya 

infrastruktur di desa berdampak pada aspek lain dalam kehidupan masyarakat 

seperti ketidakmerataan akses jalan menuju sekolah yang terdapat beberapa RT 

masih sulit akses jalanya, sehingga menyababkan rendahnya kesadaran dan 

tingkat pendidikan. Sedangkan pada segi ekonomi minimnya akses jalan 

menyebabkan petani kesulitan menjual hasil panen dan harus menambah biaya 

untuk pengangkutan hasil panen.  

Sedangkan dari segi sumber daya manusia di Desa Sumurup masyarakat 

masih menjaga nilai gotong royong disetiap kegiatan yang ada di desa seperti 

kegiatan saat gotongroyong warga dalam membantu membangun rumah, 

gotongroyong saat musim tanam atau panen kegiatan tersebut biasanya disebut 

‘sambatan’. Masyarakat juga masih melestarikan kesenian-kesenian daerah 

seperti jaranan, wayang, dan tayub. 
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Dengan kondisi Desa Sumurup yang telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya, Pemerintah Desa di Desa Sumurup dalam melaksanakan 

Pembangunan desa aktif mengajak warga masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan. Dari hasil observasi peneliti atas pelaksanaan pembangunan di 

Desa Sumurup saat ini pemerintah desa di Desa Sumurup masih fokus dalam 

melaksanakan pembangunan dibidang fisik. Hal ini diikarenakan sarana fisik di 

Desa Sumurup seperti jalan masih sangatlah kurang. Pemerintah desa dalam 

menentukan prioritas pembangunan sendiri memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk dapat aktif dalam memberikan ide-ide dalam pelaksanaan 

pembangunan desa. Salah satu contohnya adalah bagaimana pemerintah desa 

merangkul kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seperti 

halnya kelompok-kelompok tani pemerintah desa menjembatani kelompok tani 

dalam mendapatkan program-program dari pemerintah daerah. Selain itu 

keaktifan pemerinta desa dalam melaksanakan pembangungan di Sumurup juga 

dapat dilihat  dalam 3 tahapan pembangunan, yaitu tahapan perencanaan 

pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, dan tahapan pengawasan 

pembangunan. 

Dalam tahapan perencanaan pemerintah desa yang telah membentuk tim 

penyusun bersama perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di Desa 

Sumurup melaksanakan musyawarah. Dalam musyawarah ini dihadiri oleh 

perwakilan kelompok masyarakat selanjutnya mereka mengajukan usulan-usulan 

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sumurup. Untuk 

pembangunan di Desa Sumurup sendiri pembangunan desa masih fokus dalam 
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pembangunan fisik. Sehingga dalam musyawarah usulan-usulan yang didapatkan 

masih dalam usulan pembangunan fisik. 

Proses pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup juga berpijak pada 

budaya nilai lokal yang telah ada sejak dulu. Pemerintah desa dalam 

pembangunan di Desa Sumurup memanfaatkan budaya gotongroyong yang ada 

dalam masyarakat desa. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa 

partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan cukup besar. 

Contohnya dalam pembangunan jalan di lingkungan warga secara 

bergotongroyong akan membantu pelaksanaan pembangunan jalan dengan 

menggunakan jasa warga. Dengan adanya partisipasi warga dalam pelaksanaan 

pembangunan tersebut warga secara tidak langung melaksanakan pengawasan 

dalam pelaksanaan pembangunan desa.  

Dengan adanya keaktifan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa 

Sumurup dengan merangkul masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, 

menunjukkan bagaima Desa Sumurup dapat memanfaat Dana Desa yang 

diturunkan langsung oleh pemerintah pusat langsung ke desa dengan baik. 

Padahal saat ini Dana Desa tengah menjadi isu berbincangan karena terdapat 

beberapa desa yang tidak dapat memanfaatkan dana desa tersebut. Dikutip dari 

Detik News, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus 

penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 

2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades 

(Medistiara, 2017. news.detik.com). Selain itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menyebut terdapat sebanyak 900 kepala desa (Kades) di seantero Indonesia 
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tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (DD) pada tahun ini (tahun 

2017) (Saubani, 2017. republika.co.id). Bahkan di Jawa Timur sendiri yaitu pada 

tanggal Agustus 2017 lalu KPK melaksanakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) 

terkait kasus suap dana desa di Kabupaten Pamekasan. 

Melihat fenomena pembangunan desa yang ada di Desa Sumurup dan 

kasus-kasus pelaksanaan pembangunan desa yang saat ini tengah menjadi salah 

satu perhatian pemerintah indonesia. Dalam penelitian ini peneliti ingin fokus 

melihat bagaimana praktik pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa 

Sumurup. Dimana penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi Anthony 

Giddens yang menjelaskan jika dalam mengkaji strukturasi suatu sitem sosial 

berarti mengkaji cara-cara untuk memproduksi sistem tersebut di dalam interaksi 

melalui penerapan aturan dan sumber umum dan didalam konteks hasil-hasil yang 

tak dikehendaki (Giddens, 2009).  

Sistem sosial disini adalah pelaksanaan pembangungan desa sehingga dalam 

penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana cara-cara dari agen disini yaitu 

pemerintah desa dan masyarakat memproduksi praktik-praktik pembangunan 

hingga akhirnya membentuk sistem pembangunan desa di Desa Sumurup. Atas 

fenomena ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Praktik 

Pembangunan Desa” yang dilaksanakan di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya 

mengenai Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik pembangunan desa yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek ? 

2. Bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat desa dalam 

pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah melihat fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

sebelumnya mengenai Pembangunan Desa dilaksaakan di Desa Sumurup, 

Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mangetahui dan memahami secara mendalam pelaksanaan 

pembangunan desa yang ada di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 

masyarakat. 

2. Untuk dapat mengetahui hubungan pemerintah desa dalam mengajak 

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek  
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1.4 Manfaat Penelititan 

Penelitian mengenai Praktik Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, diharapkan dapat 

memberi manfaat secara akademis manfaat maupun secara praktis bagi para 

pembaca, oleh karena itu manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran mengenai Pembangunan 

Desa yang sesuai dengan karakteristik suatu desa. 

2. Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan gambaran 

mengenai penggunaan Dana Desa dalam pembangunan suatu desa 

3. Secara akademis manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan literatur 

tambahan dan pembanding bagi penelitian berikutnya yang membahas 

mengenai Pembangunan Desa. 


