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ABSTRAK 

 
 

ANGGI ANDIRA EKA PUTRI LESTARI, 2022,Efektifitas Pengelolaan Dana 
Desa Untuk Meningkatkan Potensi Masyarakat di Desa Bira Kecamatan 
Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Ifayani Hanuraat, selaku pembimbing I dan Asri Jaya, selaku pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan alokasi 
dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bira Kecamatan 
Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk 
memberikan informasi tentang pemanfaatan alokasi dana desa juga melalui 
observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan alokasi dana desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan alokasi dana 
desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Bira cukup efektif. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan jumlah program pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang telah terealisasi cukup tepat sasaran karena aspek 
pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 
pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Bira sangat baik, dimana masyarakat 
begitu aktif dan antusias dalam merencanakan pembangunan di desa. 

 
 

Kata kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

 
ANGGI ANDIRA EKA PUTRI LESTARI, 2022, The effectiveness of managing 
village funds to increase the potential of the Bira village community, Bontobahari 
sub-district, Bulukumba district. Thesis, Departement of Management, Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided 
Ifayani Hanuraat and Asri Jaya. 

This study aims to determine the effectiveness of the use of village fund 
allocations in empowering the community in Bira Village, Bontobahari District, 
Bulukumba Regency. The research approach used is descriptive qualitative. By 
using data collection techniques through interviews with informants who are 
considered to have the potential to provide information about the use of village 
fund allocations as well as through observation and documentation of the results 
of using village fund allocations. 

The results showed that the effectiveness of the use of village fund 
allocations in empowering the Bira village community was quite effective. This 
can be proven by the number of community development and empowerment 
programs that have been realized that are quite right on target because of the 
aspect of community empowerment. Community involvement in the 
implementation of the use of village fund allocations in Bira Village is quite good, 
where the community is so active and enthusiastic in planning development in the 
village. 

 
 

Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation, Community Empowerment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar Belakang 
 

Upaya Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat 

kerap sekali mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan 

kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat 

yang dimaksud banyak ditemukan pada beberapa penelitian yang 

menunjukkan beberapa alasan mengapa dalam pengelolaan desa sering 

ditemui kinerja yang kurang maksimal. Salah satunya seperti dana desa 

yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan belum bisa dikatakan 

berhasil. 

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program yang berorientasi 

pada penanggulangan kemiskinan kurang berkoordinasi dengan program 

sejenis dari instansi atau departemen lainnya. Kondisi wilayah Indonesia 

yang luas membuat semakin sulitnya penyusunan pelaksanaan proyek atau 

program penanggulangan kemiskinan secara nasional. 

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan 

pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta 

laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun 

pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan 

masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara 

desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena 

banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia 

tidak merata. 
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Faktor lain yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu 

pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa kurang transparan sehingga 

membuat masyarakat desa tidak berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan 

dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan 

sampai pengawasan belum berjalan sesuai yang telah ditetapkan, hal ini 

dikarenakan pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan 

infrastruktur (pemberdayaan fisik), sementara pemberdayaan non-fisik 

seperti pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) belum diperhatikan. 

Maka dari itu Perangkat Desa juga masih memerlukan pembinaan 

tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk 

memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan 

perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya 

manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa 

dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa. 

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dikarenakan besarnya anggaran Dana Desa yang 

dikeluarkan oleh Negara melalui Anggaraan Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan Desa dan 

mensejahterakan masyarakat. Namun dalam perjalanannya masih banyak 

terdapat kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya 

tujuan dari Dana Desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya 

beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana. 
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Namun dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas 

luasnya memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar 

tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan 

keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. 

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun 

secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level 

pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. 

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 

tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang 

menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meniliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran 

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan 

Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan 

pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan 
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sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka 

upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif 

yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, 

dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama 

berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 

5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif 

diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. 

Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala 

desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, 

kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga 

kemasyarakatan di desa. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa 

berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka 

dibutuhkan sumber pendapatan desa. 
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Salah satu sumber pendapatan desa yaitu dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam 

pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling 

sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. 

Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai 

penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan 

pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat 

pedesaan. 

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana 

Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan 

Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di 

pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk 

itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus 

dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. 

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama 

keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi 

Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa 

serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, 

karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan 

desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa. 

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi 

mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah 
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Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. sebagian dari 

dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya 

operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak 

sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD 

adalah partisipasi masyarakat (Herdiana, 2013). 

Kegiatan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk: 1) meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang program dana desa , 2) meningkatkan 

kesadaran untuk berpartisipasi dalam program dana desa, dan 3) 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana 

desa sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dan efektif dan 

efisien sesuai perencanaan(Dana et al., 2019). 

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai 

basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang 

mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan 

harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat 

desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan 

masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada 

masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya 

bertindak sebagai fasilisator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman 

bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis 

kemiskinan dan ketidakberdayaan.Sehingga membutuhkan pertolongan 

sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut. 

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah kebijakannya sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana 
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desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat 

relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis 

partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan 

control masyarakat lebih kuat. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas 

pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan 

fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun 

demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. 

Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana 

sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan 

sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola 

dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi 

yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan 

banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam 

implementasinya. 

Seperti di kutip dalam Sahabat News Online yang terbit pada tanggal 
 

28 Desember 2017 bahwa program Bursa Inovasi Desa bertujuan untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia dan program pengembangan Desa 

yang lebih baik serta mengajak Kepala Desa untuk menggunakan dan 

memanfaatkan APBDes dengan semaksimal mungkin dan berkomitmen 

menjalankan programnya. Pemerintah Kabupaten juga mencangangkan 

akan menggelar Desa Award tahun 2018 yaitu memberikan penghargaan 

kepada desa yang melakukan inovasi dan memenuhi standar sebagai Desa 

Inovasi yang telah ditentukan oleh Kementerian. 
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Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas yang 

melatarbelakangi sehingga penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap kepentingan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. 

Diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan 

anggaran Alokasi Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi 

Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka 

pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang 

meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar 

desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan sejauh mana efektivitas 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

maka judul penelitian ini yaitu “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk 

Meningkatkan Potensi Masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis 

mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa untuk meningkatkan potensi 

masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Bagaiamana efektivitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan 

potensi masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sistem pengelolaan dana desa untuk meningkatkan potensi 

masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba 

2. Mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan 

potensi masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

beberapa aspek sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 
 

Sebagai pembanding antara teori yang ada dibangku perkuliahan dan 

fakta yang ada di lapangan dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dibidang penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 
 

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis bagi pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Bagi Penulis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai 

bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah 

praktis. 
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2. Akademis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para 

peneliti selanjutnya. 



 

 
 

 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 

A. Tinjauan Teori 

 
1. Efektivitas Pengolaan Dana 

 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat 

dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan 

efisiensi. 

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam 

Bahasa Inggris effectiveness yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa 

Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008), efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu 

usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda effectief memiliki makna 

berhasilguna. 

Abdul Halim dalam I Waayan Saputra (2016), efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi 

keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang 

direncanakan dibandingakan dengan target yang telah ditetapkan 

berdasarkan potensi nilai rill. 

Dilihat dari pendapat tersebut peneliti dapat menunjukkan bahwa, 

efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi 

pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sehingga tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumya dapat tercapai dengan 
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menggunakan prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal ini dikaitkan 

dengan masalah keuangan maka sampai sejauh mana keuangan yang 

tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

telah direncanakan guna mencapai tujuan. 

Nurhayati (2017) memaparkan untuk mengukur efektivitas 

penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu 

dipertimbangkan yakni: 

a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan 

efektif apabila penggunaaannya sesuai dengan perioritas kebutuhan 

sehingga tujuan tercapai. 

b. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai 

dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga 

berakhirnya kegiatan. 

c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat desa sebagai penerima program. 

d. Hasil sesuai harapan masyarakat. 
 

Sulastri (2016) menjelaskan untuk mengukur efektivitas 

pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berlandaskan 

dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diuraikan dalam dalam 

beberapa poin dan juga sebagai acuan efektivitas dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Perencanaan 
 

Perencanaan yang dimaksud adalah musrenbang desa untuk 

membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa, 
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diukur dengan pihak yang berpartisipasi, hasil musrenbang serta 

transparansi rencana kepada masyarakat. 

b. Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan 

yang telah direncanakan serta pihak yang berpartisipasi. 

c. Pertanggungjawaban/pengawasan 
 

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan 

pertanggung jawaban oleh pemerintah dan evaluasi bersama 

masyarakat. 

Lebih jelasnya Poin UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 
 

1) Pasal 80 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perencanaan 

pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan 

masyarakat Desa”. 

2) Pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib 

menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum 

dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 

(satu) tahun sekali”. 

b. Pelaksanaan 
 

Pasal 81 ayat 1 s/d 3 antara lain: 
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1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat 

gotong royong. 

3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan 

memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”. 

c. Pengawasan 
 

1) Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak 

mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan 

Pembangunan Desa”. 

2) Pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi 

dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan 

pelaksanaan Pembangunan Desa”. 

2. Pengelolaan Dana Desa 
 

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang didalamnya terdapat perncanaan, 

pengorgaanisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu 

Thomas (2013). Sedangakan (James A.F, 2006: 43) pengelolaan ialah 

proses perecanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya 

organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan rganisasi yang 

diharapkan. 
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Dalam Peratuaran Presiden pasal 2 Nomor 60 yang membahas 

tentang dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola dengan tertib, 

taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertanggung jawab dengn memperhatikan adanya rasa 

keadila dan kepatutan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat 

(Pemberdayaan & Desa, 2012). 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah kesleuruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 

a. Perencanaan 
 

Pengertian Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan 

Hamzah (2015) adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

b. Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 

implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan 

untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun angaran periode 

biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun 

tanggal 31 Desember. 

c. Penatausahaan 
 

Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang 

keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta 

prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil 
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dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

d. Pelaporan 
 

Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud 

pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan. 

e. Pertanggungjawaban 
 

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa 

merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat 

kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau 

norma yang berlaku di masyarakat. 

3. Pembangunan Masyarakat Desa 
 

Menurut Riyadi (dalam Mamesah, 2015) mengatakan bahwa 

pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik 

melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. 

Sedangkan menurut Yuwono (dalam Huruta & Sasongko,2017) 

pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu kondisi 

yang dipandang lebih bernilai. Pembangunan menurut Nasution (dalam 

Hasanah, 2017) yaitu, kemampuan untuk berkembang secara sosial, 

ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen 

masyarakatsecara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk 

mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan 

berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada 

persaingan. 



17 
 

 
 

 
 
 
 

 

Sementara itu, menurut Adisasmita (2013) tujuan pembangunan 

adalah untuk menciptakan kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan 

dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menerapkan prinsip- 

prinsip keadilan sosial secara keseluruhan atau dengan meningkatkan 

kualitas hidup secara multidimensi. Beberapa komponen penting dari 

aspek pembangunan adalah : 

a. Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial. 

b. Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan 

meningkatkan kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur. 

c. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah. 

Sulastri (2016) menyebutkan bahwa, pembangunan desa dapat 

dilihati dari berbagai aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, 

dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat ahli berikut ini: 

a. Sebagai suatu proses yang memperhatikan jalannya proses 

perubahan yang dihasilkan dari gaya hidup yang lebih maju/modern. 

Sebagai suatu proses, pembangunan desa lebih menekankan pada 

aspek-aspek perubahan, baik secara sosial maupun psikologis. Hal 

ini terlihat dari perkembangan standar hidup masyarakat dengan 

memperhatikan masalah perubahan sikap dan perubahan lain yang 



18 
 

 
 

 
 
 
 

 

akan berubah menjadi penelitian dan pendidikan yang lebih baik 

secara sistematis. 

b. Sebagai suatu metode yang mengupayakan untuk masyarakat 

mempunyai keterampilan. Pembangunan desa juga merupakan suatu 

metode untu mencapai pembangunan desa yang adil dan 

berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

c. Sebagai suatu program yang meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memperhatikan 

kegiatan-kegiatan dibidang-bidang tertentu seperti pendidikan, 

pertanian, kesehatan, koperasi, industri rumah tangga, perbaikan 

rumah dan lainnya. 

d. Sebagai suatu gerakan, pada dasarnya semua gerakan atau kegiatan 

pembangunan diarahkan ke desa. Sebagai gerakan pembangunan 

desa diupayakan terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan cita- 

cita bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan 

sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

Sebagaimana dijelaskan diatas pembangunan desa mencakup 

berbagai aspek dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat 

desa, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu, agar semua kegiatan program saling mendukung 

dan efektif serta efisien dan berjalan sesuai rencana, harus ada 

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta desa sebagai lokasi 

pembangunan. Masalah pembangunan pedesaan adalah rendahnya 

tingkat aset yang dikendalikan oleh masyarakat desa dan masih 
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rendahnya akses masyarakat desa ke sumber daya ekonomi seperti 

lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, 

informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat 

pelayanan sarana dan prasarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM 

di desa yang kebanyakan lembaga berketerampilan rendah (low skilled), 

lemahnya organisasi berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektoral yang 

lemah dalam pembangunan pedesaaan. 

Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan 

desa adalah : 

a. Meningkatkan layanan pertanahan dan menangani masalah 

pertanahan dibawah yurisdiksi kabupaten. 

b. Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan 

berkelanjutan. 

c. Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat. 
 

d. Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil 

dan daerah perbatasan. 

e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah. 
 

f. Meningkatkan ekonomi regional dan menghilangkan ketidaksetaraan 

antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaaan), 

karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai 
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kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita 

untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas 

dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan 

bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini 

mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah 

atau tidak dapat dirubah. 

Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi 

sosial antar manusia.Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan 

dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, 

pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki 

konsep yang bermakna. Pemberdayaan masyarakat adalah proses 

pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses 

kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. 

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu 

sendiri ikut pula berpartisipasi. 

Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan 

program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat 

sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat 

sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, 

pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar 

masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses 

pembangunan. 

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya 

mengandung tiga tujuan penting, yaitu: 
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a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau 

kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf 

pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan 

c. Upaya melindungi (protect) terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan 

dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum 

berkembang. 

Pemberdayaan Masyarakat adalah memotifasi dalam langkah 

mendorong peningkatan stabilitas adanya program desa yang dimana 

untuk menciptakan suatu desa yang baik da berpotensi stabil. 

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan secara 

structural masyarakat dengan pendekatan baru yang lebih baim agar 

masyarakat dapat kebutuhan ekonomi dan sosialnya (Octrian TSL, 

Mappamiring Mappamiring, Mappigau Samma 2013). 

Menurut Sumpeno (dalam Putra,2013), pemberdayaan adalah 

upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap 

suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. 

Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud 

interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya 

penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan 

agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. 

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) 

pada dasarnya, adalah untuk membantu pengmbangan manusiawi yang 
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otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan 

kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat secara 

sosio ekonomis sehingga masyarakaat dapat lebih manidri lagi dan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sanggup berperan dalam 

pengembangan masyarakat (Tiza et al., 2014). 

5. Potensi Masyarakat Desa 

 
Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk 

dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, 

atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada 

masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya 

tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masayarakat. 

Potensi menurut Nurhayati (2017) adalah kemampuan yang 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, 

kesanggupan, dan daya yang bisa di kembangkan menjadi lebih besar. 

Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk 

entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain 

sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Soleh (2017) potensi lokal desa 

adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya 

menurut Soleh Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi 

dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, 

lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, kedua 

adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan 
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interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan 

organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. 

Menurut Soetomo (2014:118- 119) diperlukan paling tidak tiga hal 

dalam mengidentifikasi potensi masyarakat desa yaitu : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu 

selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan 

perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan 

mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas 

masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas 

ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat. 

b. Identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu 

berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan 

sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak 

teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu 

dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan 

potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. 

Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan 

sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber 

daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial 

memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya 

lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal 

adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi 

internal dan potensi dan sumberdaya yang ada. 

c. Proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan 

dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui 
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proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, 

masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang 

pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa 

untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu 

mengolah potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya manusia dan 

sumber daya alam. Potensi lokal berupa sumber daya manusia 

dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan 

yang mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan 

sumber daya alam merupakan kekayaan dimanfaatkan untuk 

mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sendiri. 

Maju mundurnya desa, sangat tergantung pada ketiga unsur di 

atas. Karena, unsur-unsur ini merupakan kekuasaan desa atau potensi 

desa. Potensi desa adalah berbagai sumber alam (fisik) dan sumber 

manusia (non fisik) yang tersimpan dan terdapat di suatu desa, dan 

diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan 

desa. Adapun yang termasuk ke dalam potensi desa antara lain sebagai 

berikut: 

a. Potensi fisik 
 

Potensi fisik desa antara lain meliputi : 
 

1) Tanah, dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber 

tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan 

makanan, dan tempat tinggal 

2) Air, dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, 

persatuan dan kebutuhan hidup sehari-hari 

3) Iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris. 
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4) Ternak, sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan pendapat 
 

5) Manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensisal (potential man 

power) baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang 

pertanian, maupun tenaga kerja industri di kota. 

b. Potensi Non Fisik 
 

Potensi non fisik desa antara lain meliputi : 
 

1) Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong dan 

dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan 

membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian. 

2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi 

sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan 

terhadap masyarakat. 

3) Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. 

B. Tinjauan empiris 
 

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk dilakukan oleh peneliti. 

Manfaat dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apa yang telah 

dihasilkan dan apa perbedaan dari penelitian sebelumnya, berikut penelitian 

sebelumnya yang disusun dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Febby 
Febriantika 
Noer 
Fisabililah, 
Azizatun 
Rochmatul 
Nisaq , Siti 

Pengelolaan 
Dana Desa 
dalam 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa hasil 
pengelolaan dana 
desa bisa 
digunakan untuk 
pemberdayaan 
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 Nurrahmaw 
ati (2020) 

  lingkungan, 
ekonomi, dan 
masyarakat. 
Dengan 
menekankan 
partisipasi 
masyarakat sebagai 
kuncinya melalui 
peran Stakeholder 
agar program yang 
direncanakan bisa 
berjaan efektif. 

2. Mahadir 
(2019) 

Efektivitas 
Pemanfaatan 
Alokasi Dana 
Desa (Add) 
Terhadap 
Pengembangan 
Potensi 
Masyarakat 
(Studi Kasus 
Desa Sabbang 
Paru 
Kecamatan 
Lembang 
Kabupaten 
Pinrang) 

Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa efektivitas 
pemanfaatan 
alokasi dana desa 
dalam 
pemberdayaan 
masyarakat desa 
Sabbang Paru 
kurang efektif. Hal 
ini dapat dibuktikan 
dengan jumlah 
program 
pembangunan dan 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
telah terealisasi 
kurang tepat 
sasaran karena 
mengabaikan aspek 
pemberdayaan 
masyarakat. 
Keterlibatan 
masyarakat dalam 
pelaksanaan 
pemanfaatan 
alokasi dana desa 
di Desa Sabbang 
Paru masih kurang, 
dimana masyarakat 
belum terlalu aktif 
dalam 
merencanakan 
pembangunan di 
desa. 

3. Dewi 
Nurmalasari, 
Endang 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Dana Desa 

Kualitatif Hasil penelitian 
mengungkapkan 
bahwa pengelolaan 
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 Irawan 
Supriyadi 
(2021) 

Dalam 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(Studi pada 
Desa 
Cigondewah 
Hilir Kecamatan 
Margaasih 
Kabupaten 
Bandung) 

 Dana Desa dalam 
pemberdayaan 
masyarakat di desa 
Cigondewah Hilir 
sudah berjalan 
efektif, dilihat dari 3 
(tiga) indikator 
pengukuran 
efektivitas dari 
Duncan yang dikutip 
dalam Steers 
(2005:64) yakni 
pencapaian tujuan, 
integrasi dan 
adaptasi dengan 
hasil capaian desa 
Cigondewah Hilir 
termasuk desa 
dengan Kategori 
Maju. Sementara 
hambatan dari 
pengelolaan Dana 
Desa dalam 
pemberdayaan 
masyarakat, 
memiliki 2 (dua) 
faktor yaitu sumber 
daya manusia dan 
tingkat pendidikan 
yang belum merata. 

4. Boedijono, 
Galih 
Wicaksono , 
Yeni 
Puspita, 
Sandhika 
Cipta 
Bidhari, 
Nurcahyanin 
g Dwi 
Kusumaning 
rum, 
Venantya 
Asmandani 
(2019) 

Efektifitas 
Pengelolaan 
Dana Desa 
Untuk 
Pembangunan 
Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa Di 
Kabupaten 
Bondowoso 

Kuantitatif 
dan 
Kualitatif 

Hasil penelitian ini 
adalah secara 
umum desa yang 
berada di 
Kabupaten 
Bondowoso telah 
melakukan 
pengelolaan 
keuangan desa 
secara baik, namun 
pada hal tertentu 
masih belum tertib 
dalam administrasi, 
sehingga terkadang 
mengalami 
keterlambatan 
dalam pencairan 
keuangan desa 
untuk periode 
berikutnya. 
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    Pembahasan dan 
implikasi temuan di 
bahas dalam artikel. 

5. Ali Khadlirin 
, .Edy 
Mulyantomo 
, Sri Yuni 
Widowati 
(2021) 

Analisis 
Efisiensi Dan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Dana Desa 
(Study Empiris 
Dana Desa di 
Desa Tegalarum 
Kabupaten 
Demak Tahun 
2016-2020) 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
tingkat rata-rata 
efisiensi 
pengelolaan Dana 
Desa di Desa 
Tegalarum 
Kecamatan 
Mranggen, 
Kabupaten Demak 
sebesar 95,57% 
yang memenuhi 
kriteria efeisien, dan 
tingkat rata-rata 
efektivitas sebesar 
95,60%, termasuk 
dalam kategori 
efektif. 

6. Dwi Gaung 
Shub’hi, 
Afifuddin, 
dan Roni P. 
Widodo 
(2019) 

Peranan Alokasi 
Dana Desa 
dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Desa (Studi di 
Kantor Desa 
Sumbersekar 
Kecamatan Dau 
Kabupaten 
Malang 

Kualitatif Kebijakan dan 
peran ADD di Desa 
Sumbersekar 
Kecamatan Dau 
Kabupaten Malang 
dalam peningkatan 
pembangunan dan 
pengembangan 
sudah berjalan 
cukup baik sesuai 
dengan peraturan 
yang mendasari dan 
sangat transparansi. 
Faktor-faktor 
penghambat 
efektivitas 
pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dalam 
meningkatkan 
pembangunan dan 
pengembangan di 
Desa Sumbersekar 
yaitu Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan 
informasi. 
Hambatan- 
hambatan yang 
muncul dalam 
proses 
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    perencanaan, 
pengelolaan, 
pelaksanaan, 
pembangunan dan 
pengembangan 
yang dilaksanakan 
oleh pemerintah 
desa selama ini 
juga diatasi dengan 
baik sehingga tidak 
pernah mengalami 
masalah yang 
berkepanjangan 

7. Andini 
Winarianti 
(2020) 

Efektivitas 
Alokasi Dana 
Desa Dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan 
Fisik 
Di Kabupaten 
Gowa 

Kualitatif Hasil penelitian 
Efektivitas Alokasi 
Dana Desa di Desa 
Pakatto, dalam 
proses 
pengelolaannya 
terdiri dari tiga 
tahapan yakni 
perencanaan 
Alokasi Dana 
Desa di Desa 
Pakatto sudah 
dikatakan efektif 
dimana dalam 
kegiatan 
musrembangdes 
tingkat partisipasi 
masyarakat dan 
tingkat 
penyampaian 
pendapat telah 
meningkat, 
pelaksanaan masih 
kurang efektif 
karena belum 
adanya 
pengawasan yang 
dilakukan oleh 
masyarakat dalam 
pelaksanaan 
pembangunan, 
dan 
pertanggungjawaba 
n Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa 
di Desa Pakatto 
masih 



30 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    dikatakan belum 
efektif karena 
masyarakat tidak 
dilibatkan dalam 
evaluasi terkait 
pembangunan yang 
dilakukan di desa 

8. Chaidar, 
(2019) 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Dana Desa Di 
Kabupaten 
Enrekang 
Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

Kualitatif Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa efektifitas 
pengelolaan dana 
desa pedesaan di 
Kabupaten 
Enrekang 
dikategorikan 
kurang tercapai 
karena beberapa 
program yaitu 
pelayanan publik 
dan pembinaan 
serta 
pemberdayaan 
masyarakat belum 
di terlaksana, selain 
itu program dana 
desa hanya 
berfokus pada 
pembangunan fisik 
seperti 
pembangunan 
/pengecoran jalan, 
pembangunan 
fasilitas umum, 
pembangunan 
posyandu, irigasi, 
kolam 
perikanan,Sarana 
air bersih, namun 
ada beberapa 
kegitan fisik 
tersebut yang 
mengalam 
keterlambatan 
dalam pengerjaan 
sampai akhir tahun 
dan ada yang tidak 
optimal yang di 
rasakan manfaatnya 
oleh masyarakat 
desa, hal 



31 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    inidisebabkan 
karena kurangnya 
keterlibatan 
masyarakat dalam 
perencanaan, 
kurangnya 
sosialisasi program 
dana desa, 
rendahnya 
kemampuan dan 
komitmen aparat 
pelaksana struktur 
dan aturan pusat 
dan daerah yang 
sering berubah- 
ubah dan rumit. 

9. Zainal Arifin, 
Bagoes 
Soenarjanto 
(2020) 

Efektivitas 
Penggunaan 
Alokasi Dana 
Desa Dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan 
Desa 
Sokobanah 
Daya 
Kecamatan 
Sokobanah 
Kabupaten 
Sampang 

Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa efektivitas 
pengelolaan 
alokasi dana desa 
dalam 
meningkatkan 
pelaksanaan 
pembangunan 
(studi kasus pada 
desa sokobanah 
daya 
kecamatan 
sokobanah 
kabupaten 
sampang), dimana 
ada tiga tahap yakni 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengawasan. 
Secara administrasi 
ketiga tahap 
tersebut dapat 
terselesaikan 
dengan baik namun 
belum bisa 
dikatakan efektivitas 
karena kurangnya 
transparansi 
informasi kepada 
masyarakat dan 
kurang melibatkan 
masyarakat dalam 
pelaksanaan 
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    pembangunan. 

10 
. 

Elin Dwi 
Sintia (2019) 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Dana Desa 
Dalam 
Meningkatkan 
Pembangunan 
Desa Menurut 
Perspektif 
Ekonomi Islam 
(Studi Pada 
Desa Semuli 
Raya 
Kecamatan 
Abung Semuli 
Kabupaten 
Lampung Utara) 

Kualitatif tingkat efektivitas 
Dana Desa di Desa 
Semuli Raya adalah 
sebesar 86,93% 
termasuk dalam 
kategori cukup 
efektif. Faktor-faktor 
penghambat 
efektivitas 
pengelolaan Dana 
Desa dalam 
meningkatkan 
pembangunan fisik 
di Desa Semuli 
Raya yaitu sumber 
daya manusia dan 
informasi. 
Berdasarkan 
ekonomi Islam 
maka sudah dapat 
dikatakan baik, 
menurut Islam 
berdasarkan asas 
keadilan dalam 
sebagaimana tugas 
manusia sebagai 
khilafah di muka 
bumi pelaksanaan 
dana desa sudah 
cukup dirasakan 
masyarakat. 

 

 
C. Kerangka Pikir 

 
Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.Beragam usaha dari 

berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan 

tersebut. Namun lemahnya akses yang dimiliki masyarakat di tingkatan lokal 

(khususnyadi tingkatan desa) menjadi penyebab terhambatnya masyarakat 

desa untuk mengembangkan potensi hidupnya. 
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Alokasi Dana Desa 

SistemPengelolaan 

Dana Desa 

Tidak Efektif Efektif 

 
 
 
 

 

Kerangka Berpikir Penelitian ini dimulai dari pengelolaan dana desa 

yang dikaitkan dengan penerapannya pada aspek pengelolaan keuangan 

desa, berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian dianalisis penggunaan 

keuangan desa secara umum, penggunaan untuk pembangunan, serta 

penggunaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian, akan 

dianalisis besaran tingkat efektifitas antara penggunaan keuangan desa 

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang diguankan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara Purposive dan Snowball, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 

2017). 

Husaini (2011:78), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

B. Fokus Penelitian 

 
Menurut Moleong Ade Sujastiawan (2018), tidak ada satupun 

penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus penelitian yang diteliti. 

Adanya fokus penelitian membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya 

fokus penelitian yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek 

penelitian mejadi lebih terarah, kemudian penentuan fokus penelitian akan 

menetapkan kriteri-kriteria untuk menjaring informasi yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu 

supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 
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dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti 

mengenai: 

1. Sistem pengelolaan dana desa untuk meningkatkan potensi masyarakat 

di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

2. Efektivitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan potensi 

masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

 

C. Situs dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus, yaitu dengan 

pendekatan deskriptif berdasarkan teori yang mendukung tentang topik yang 

dibahas. Penelitian akan dilakukan pada Kantor Desa yang berlokasi di Desa 

Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba penelitian dilakukan 

selama kurang lebih 2 bulan (mulai bulan Mei – Juli 2022). 

 

D. Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis dan sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menurut 

Suharsimi Arikunto (2013) yaitu subjek dari mana informasi tersebut didapat: 

a. Data primer 
 

Sumber informasi esensial akan menjadi sumber yang dapat 

memberikan data secara lugas, dan sumber informasi tersebut memiliki 

hubungan dengan isu utama eksplorasi sebagai data yang dicari. 

Informasi penting dalam tinjauan ini adalah informasi yang diambil dari 

sumber utama sebagai pertemuan langsung dengan Kepala Desa dan 

staf yang bekerja di kantor desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba. 
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b. Data sekunder 
 

Informasi tambahan adalah informasi atau data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari objek eksplorasi publik. Informasi tambahan 

dalam tinjauan ini diperoleh dari persepsi dan dokumentasi seperti arsip, 

handout, web, beberapa tulisan, atau membaca buku-buku yang 

berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. 

 

E. Informan Penelitian 
 

Dalam pengambilan data digunakan teknik Purpose Sampling, dimana 

teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap orang 

yang terkait dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut 

menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti 

dan mengspesifikasikan kriteria berdasarkan apa yang ditetapkan oleh 

peneliti. 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah 

agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar 

memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap 

tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam 

penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan stastitik. Sampel yang dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk 

digeneralisasikan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat 

generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang 
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akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses 

penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu: 

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang 

diteliti. 

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti 

menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. 

Purposive Sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas 

strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya 

tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan 

benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui 

secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penetuan 

sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan stastitik. 

Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, 

bukan untuk digeneralisasikan. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal 

di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba adalah sebagai 

beriku 
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Tabel 3. 1 Informan 
 

Informan Kunci 

No Nama Usia Pekerjaan 

1 Murlawa., S.E 58 Kepala Desa 

2 Dessiraja Cece 58 Sekretaris Desa 

3 Masnadi 41 Kepala Urusan 
Keuangan 

4 Muhadi, Spd 39 Kepala Urusan 
Perencanaan 

5 Andi Adhryana Amral 36 Kepala Urasan Tata 
Usaha dan Umum 

Informan Biasa 

6 H. Andi Muhammad Said. S.Pd 65 Ketua BPD 

7 Supardi 72 Imam Desa 

8 Syamsuddin 59 Kepala Dusun 

9 Nur Rahmat Hidayat 29 Ketua Karang Taruna 

Informan Tambahan 

11 Nurhayati 49 Ibu Rumah Tangga 

12 Muksin 47 Nelayan 

13 Maya Murni 41 Ibu Rumah Tangga 
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Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara 
 

No Pedoman Wawancara 

Informan Aparatur Daerah 

1. Bagaimana transparansi dana desa dalam pembangunan 
infrastruktur dari pemerintah kepada masyarakat pada saat 
musrenbang? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah 
pembangunan Desa? 

3. Apakah infrastruktur sudah sesuai dengan harapan masyarakat? 

4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan 
Desa? 

5. Apakah ada laporan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat 
desa? 

6. Apakah ada musyawarah desa bersama masyarakat tentang 
Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Desa? 

Informan Masyarakat 

1. Bagaimana informasi anggaran saat musrenbang oleh aparatur desa 
selama ini? 

2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti Musyawarah di Desa? 

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembangunan infrastruktur 
yang ada, apakah sudah sesuai harapan bapak/ibu? 

4. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam merealisasikan program 
Pembangunan Desa? 

5. Apakah bapak pernah melihat informasi terkait pelaksanan 
pembangunan yang sudah dilakukan? 

6. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti musyawarah desa tentang 
laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan oleh 
Desa? 

 
 

F. Metode Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpuIan data merupakan perspektif penting daIam siklus 

eksplorasi peneIitian. Tahap ini berlangsung setelah proposal penelitian 

disetujui. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini. Pengumpulan data merupakan bagian 

penting dalam proses penelitian. 
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a. Observasi 
 

Menurut Sugiono, (2010) Observsi adalah strategi atau prosedur 

sistematis untuk menganalisis dan mencatat suatu objek, terbatas pada 

individu, tetapi juga obyek alam lainnya. Metode observasi digunakan 

untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif. Teknik observasi akan 

dilaksanakan dengan pencatatan dan pengamatan secara langsung 

dilokasi penelitian yakni di Kantor Desa Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Wawancara 
 

Menurut Sugiono, (2017) Wawancara adalah dialog antara dua 

pihak dengan tujuan yang pasti, untuk lebih spesifik (penanya) 

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (pertemuan) 

memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Metode 

wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan cara 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dialog atau diskusi dengan 

informan tentang Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bira Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini semistruktur 

sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara semistruktur 

dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan 

yang berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas 

terkait topik penelitian tersebut. Penelitian dalam proses wawancara 

semistruktur terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa 

pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat 
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perolehan yang digunakan oleh peneliti dalam proses memperoleh data 

adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil 

wawancara. 

c. Dokumentasi 
 

Menurut Sugiyono (2017) berpendapat bahwa dokumentasi 

adalah pencatatan peristiwa yang telah berIaIu seperti foto, gambar, garis 

besar, dan lain sebagainya, dokumentasi yaitu alat untuk klien persepsi 

dan teknik pertemuan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan 

mendokumentasikan kenampakan-kenampakan daerah yang menjadi 

daerah COVID-19. Teknik ini juga dilakukan dalam pengambilan data 

berbagai dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang bersifat informasi 

tertulis yang dibutuhkan. 

 
 

 
G. Metode Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

1. Reduksi data (data reduction) 
 

Pengurangan informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang 

paling menarik, dan mencari subjek dan contoh. Selanjutnya, informasi 

yang berkurang akan memberikan gambaran yang masuk akal, dan 
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memudahkan para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, 

dan mencarinya saat diperlukan. 

2. Penyajian data (data display) 

 
Dalam ulasan ini, pengenalan informasi akan ditampilkan sebagai 

teks cerita. Pada tahap pengenalan informasi ini dilengkapi dengan 

pemilihan pertemuan, dokumentasi, dan meja. Hal ini bertujuan agar Anda 

dapat melihat gambaran umum dari bagian-bagian tertentu dari eksplorasi, 

membuatnya lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi dan mencapai 

penentuan. 

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (verification data) 

 
Dalam tinjauan ini, diakhiri dari informasi yang telah direduksi 

menjadi laporan secara metodis dengan melihat, menghubungkan, dan 

memilih informasi yang mengarah pada pemikiran kritis dan dapat 

menjawab masalah dan tujuan yang ingin dicapai. 

Dimana triangulasi metode didefinisikan sebagai salah satu upaya 

yang paling sering digunakan daIam memeriksa validitas penelitian 

kualitatif, dimana triangulasi metode mungkin merupakan teknik terbaik 

yang sering digunakan daIam menguji vaIiditas peneIitian kuaIitatif. Konsep 

fenomologi mendasari pendekatan triangulasi. Fenomologi adalah aliran 

filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran ditemukan pada benda itu 

sendiri, bukan pada penelitinya. Triagulasi adalah interaksi untuk 

mendapatkan informasi yang substansial dengan menggunakan 

bermacam-macam instrument. 

Moleong (2012) berpendapat bahwa ada empat macam yang 

membedakan teknik triangulasi yakni: 



43 
 

 
 

 
 
 
 

 

a. Triangulasi data atau sumber data 
 

Triangulasi data ini ditujukan supaya para akademisi dapat 

memperoleh data dari berbagai sumber. Dalam pendekatan kualitatif, 

triangulasi dengan sumber data memerlukan perbandingan dan 

pemeriksaan kembali tingkat ketergantungan informasi yang 

dikumpulkan melalui berbagai periode dan teknologi. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. 

b. Triagulasi metode 
 

Dalam strategi ini, strategi yang berbeda untuk data peristiwa 

sosial digunakan untuk mengeksplorasi data yang sebanding. Ada dua 

strategi dalam triangulasi ini yakni: 

1) Memeriksa tingkat keyakinan dalam pengukapan beberapa 

prosedur pengumpulan data. 

2) Antisipasi tingkat keyakinan berbagai sumber informasi dan 

strategi serupa. 

c. Triagulasi peneliti 
 

Dipercaya bahwa sebagian analisis yang memimpin penelitian 

dengan memerlukan metodologi serupa untuk memperoleh hasil yang 

serupa. 



 

 
 

 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum Desa Bira 

 
Desa Bira merupakan salah satu desa berada dibagian timur selatan 

kota Bulukumba dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km dari kota 

bulukumba, 13 km dari ibu kota kecamatan dan merupakan desa Pariwisata 

andalan kota Bulukumba. Desa Bira terdiri atas empat (4) 

Kewilayahan/dusun yakni Dusun Pungkarese, Dusun Birakeke, Dusun 

Tanetang dan Dusun Pulau Liukangloe. 

B. Sejarah Desa Bira 
 

Sejarah penamaan Desa Bira nenurut legendaris terdahulu kata Bira 

adalah berasal dari tumbuhan sejenis keladi yang biasanya tumbuh 

dipinggiran pusat permadian umum kampung Biralohe dan Kampung 

Birakeke dan pendapat kedua disamping sebagai tumbuhan keladi juga Bira 

merupakan air yang banyak dengan mengambil nama dulu dengan 

ERELOHE artinya sumber air yang banyak, disamping itu Desa Bira adalah 

Desa pesisir, tujuh puluh lima persen daratannya dikelilingi oleh pantai, 

tentunya banyak penduduk Bira yang bergelut sebagai nelayan dan 

karyawan swasta yang berprefesi sebagai pelaut ulung, pedagang dengan 

perahu Pinisi dan jasa pariwisata andalan Kabupaten Bulukumba serta 

menjadi pusat pemerintahan Distrik Bira pada waktu itu yang meliputi Ara, 

Bira dan Lemo-lemo, tiga kampung ini menurut sejarah pembangunan desa 

bira tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dalam hal membangun 

sebuah perahu Phinisi. 
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Tahun 1810-1922 pada masa pemerintahan ini belum merujuk pada 

peraturan yang baku selalu berubah menyusuaikan dengan kondisi yang 

ada. Bira pada waktu itu terdiri atas kampung-kampung seperti Kasuso, 

Biralohe, Dampangere, Dauhe, Birakeke, Tunege, Panrangluhu, Tanetang, 

Langiria, Liukangloe dsb yang dikepalai oleh Karaeng Bodobodoyya, 

Dg.Makannyang dll yang belum sempat kami tulis. 

Di tahun 1942-1953 Kampung Bira berubah menjadi Distrik Bira 

(Desa Gaya Lama) yang pertama kalinya dikepalai oleh Andi Mulia Dg. Raja, 

kemudian digantikan oleh Undu Dg. Patunru, kemudian digantikan oleh 

Nape Dg. Mati’no’, Andi Muh. Ahmad, Andi Muh. Ramli. Dalam 

pemerintahannya terdiri dari beberapa kampung yaitu kampung kasuso 

dikepalai oleh Bandu, kampung dauhe, kampung tunege, kampung dangke, 

kampung pungkarese, kampung birakeke,kampung tanetang dikepalai oleh 

Abd. khalik dan kampung liukangloe yang dikepalai oleh Sanang setelah 

pergantian kepala distrik yang terakhir oleh pemerintah Kabupaten 

Bulukumba menunjuk Andi Akhyat Patunru sebagai penjabat sementara 

Kepala Distrik Bira keenam yang kehadirannya membawa misi perubahan 

menata perkampungan distrik Bira menjadi Kampung yaitu Kampung Birakas 

yaitu Bira Kasuso yang dikepalai oleh R.Demmallino, Kampung Darubiah 

yaitu Pungkarese, Dangke dan Dauhe yang dikepalai oleh Syarifuddin dan 

Kampung Bira Tangloe terdiri dari Birakeke,Tanetang dan Liukangloe yang 

dikepalai oleh Abd. Khalid. 

Periode 1953-1963 Desa Gaya Baru, periode ini adalah peralihan 

dari desa gaya lama menjadi desa gaya baru yang pada saat itu masih 

dijabat oleh Andi Ahyat Patunru yang terdiri dari 3 (tiga) lingkungan yaitu 
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Lingkungan Darubiah, Lingkungan Birakas dan Lingkungan Bira Tangloe dan 

sekretarisnya adalah MUHAMMAD SALEH. Sesuai dengan Peraturan 

pemerintah pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi 

pemerintahan, Tahun 1963-1970 distrik Bira akhirnya diubah menjadi Desa 

Bira. Saat itu, dari tiga lingkungan menjadi empat kampung/dusun 

diantaranya Dusun Pungkarese, Dusun Birakeke, Dusun Tanetang, Dusun 

Pulau Liukangloe. Kepala desa pertama adalah Andi Muh. Said banawa dan 

sekretarisnya adalah ANDI LAWING AMRAL. 

Kepala Desa Andi Muh Said Banawa yang yang menjabat beberapa 

periode pada ahir jabatannya di tahun 1970-1979 digantikan oleh Andi 

Haijnah said dengan sekretarisnya adalah ANDI LAWING AMRAL. Kepala 

Desa dijabat oleh ANDI AMIRUDDIN SAID (SK nomor 14/I/1984, tgl 25 

Januari 1984 dan periode kedua SK nomor 170/VIII/1993, tgl 10 Agustus 

1993 menggantikan saudari Andi Haijna Said (orang tua Andi Amiruddin 

Said), selama kurang lebih dua periode kepemimpinan beliau yang terdiri 

dari empat dusun yaitu dusun Pulau Liukangloe dijabat oleh SINYO, Dusun 

Tanetang dijabat oleh Abd. Khalik digantikan oleh Aha dan selanjutnya 

digantiukan oleh Aha B, dusun Birakeke dijabat oleh H. Abd. Wahab Apo 

digantikan oleh Alwi, dusun Pungkarese dijabat oleh Dessilele. Dalam masa 

kepemimpinannya Andi Amiruddin Said dengan desakan para tokoh 

masyarakat pada saat itu maka desa bira dengan persetujuan Lembaga 

Musyawarah Desa (LMD) Bira menyetujui pemekaran desa bira menjadi dua 

desa yaitu Desa Darubiah pada tahun 1988 dengan Sekretarisnya H. TAPO 

EBU. 
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Periode 2002-2007 dan 2007-2013 Kepala Desa dijabat oleh ANDI 

ALIMUDDIN SAID yang terdiri dari kepala Dusun Pungkarese dijabat oleh 

Andi Natsir Djoppo periode pertama dan Andi Mansyur periode kedua, 

kepala Dusun Birakeke dijabat oleh Nurhayyung periode pertama dan 

pejabat dusun periode dua dijabat oleh Syamsuddin, Kepala Dusun 

Tanetang periode pertama dijabat oleh Dahri melalui sistem pemilihan 

langsung,kepala dusun terpilih dengan masa jabatan kurang lebih satu 

tahun, memilih mengundurkan diri dari jabatannya dan dijabat oleh Kepala 

Desa Bira selaku plt kepala dusun Tanetang sampai batas akhir periode 

pertama kepemimpinannya, Dusun Pulau Liukangloe dijabat oleh Sinyo dan 

periode kedua dijabat oleh Muhammad Jafar sampai sekarang dan 

sekretaris Desa Bira yang menjabat dua periode ini adalah PLA DESSIRAJA 

CECE. 2013-2019 Kepala Desa dijabat oleh ANDI WAHIDAH, S.Ag 

Sekretaris PLA DESSIRAJA CECE, dan dibantu oleh Perangkat Desa terdiri 

dari Kepala Kewilayahan Pulau Liukangloe dijabat oleh MUHAMMAD 

SUKARDI, Kepala Kewilayahan Tanetang dijabat oleh DAHRI, Kepala 

Kewilayahan Birakeke dijabat oleh SYAMSUDDIN, dan Kepala Kewilayahan 

Pungkarese dijabat oleh SUGIATI, Kasi Pemerintahan dijabat oleh 

SUPARMAN, Kasi Kesejahteraan dijabat oleh NISMA TE’NE, Kasi 

Pelayanan dijabat oleh LAURA LISTIANI, S.Pd, Kaur Umum dan Tata Usaha 

dijabat oleh ANDI ADHRYANA AMRAL, Kaur Keuangan dijabat oleh 

MASNADI dan Kaur Perencanaan dijabat oleh MUHADI, S.Pd, semoga Allah 

memberkati kita semua ditambah oleh staf pembantu (Syahruddin). 

Pada tahun 2019-2020 Setelah masajabatan Kepala Desa Bira Andi 

Wahidah, S.Ag berakhir bulan Oktober 2019, maka dijabatlah oleh Pla 
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Dessiraja Cece, S.Pd sampai April 2020 atas usulan BPD Desa Bira Ke 

Bupati Bulukumba melalui Camat dengan surat Keputusan Nomor, 188.45- 

609- 2019, TGL 28 Oktober 2019. sekaligus sebagai Sekretaris Desa ataske 

Bupati Bulukumba melalui Camat Bontobahari untuk ditetapkan dengan Kep. 

Periode 2020-2026 Sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45- 

236 Tahun 2020 tanggal, 3 April 2020 dan hasil Pemilihan Kepala Desa Bira, 

maka Kepala Desa Bira dijabat oleh saudara “MURLAWA, SE” selaku 

Kepala Desa terpilih pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Sekretaris Desa Pla 

Dessiraja Cece. 

 
C. Letak Kondisi Geografis dan Keadaan Demografi 

 
1. Letak Geografis 

 

Batas-batas wilayah Desa Bira: 
 

Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Desa Darubiah 

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Selat Selayar 

Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Teluk Bone 

Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Laut Flores 

Kecamatan Sebelah Utara : Bonto Tiro 

Kecamatan Sebelah Selatan : Selat Selayar 

Kecamatan Sebelah Timur : Teluk Bone 

Kecamatan Sebelah Barat : Laut Plores 

2. Letak Demografi 
 

Berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2020 maka jumlah 

penduduk Desa Bira adalah sebagai berikut: 
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a. Jumlah Penduduk 

 

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Bira Tahun 2020 
 

Jumlah Laki-Laki (orang) 1.933 

Jumlah Perempuan (orang) 2.090 

Jumlah Total (orang) 4.023 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.189 

Kepadatan Penduduk (per Km) 228 

 

Dari tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Desa Bira pada tahun 2020 sebanyak 4.023 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga 1.189 dan jumlah kepadatan penduduk (per KM) 

sebanyak 228. Data ini diperoleh dari profil Desa Bira tahun 2020. 

b. Sarana Pendidikan Masyarakat 
 

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa 

Bira baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan desa adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Bira 
 

No. 
Tingkatan Pendidikan 

Laki-Laki 
(orang) 

Perempuan 
(orang) 

Jumlah 
(Orang) 

1 Tamat SD/sederajat 475 767 1.242 

2 Tamat SMP/sederajat 281 192 473 

3 
Usia 3 - 6 tahun yang belum 

masuk TK 
105 87 192 

4 Tamat SMA/sederajat 357 254 611 

5 
Usia 3 - 6 tahun yang sedang 

TK/play group 
25 14 39 

6 Tamat D-1/sederajat 9 10 19 
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7 
Usia 7 - 18 tahun yang tidak 

pernah sekolah 
2 1 3 

8 Tamat D-2/sederajat 0 2 2 

9 
Usia 7 - 18 tahun yang sedang 

sekolah 
365 362 727 

10 Tamat D-3/sederajat 35 56 91 

11 
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah 

sekolah 
8 7 15 

12 Tamat S-1/sederajat 66 70 136 

 

13 
Usia 18 - 56 tahun pernah SD 

tetapi tidak tamat 

 
4 

 
4 

 
8 

14 Tamat S-2/sederajat 3 3 6 

 
 

c. Perekonomian Mayarakat 
 

Sumber perekonomian utama bagi masyarakat desa Bira 

adalah bidang Nelayan/Perikanan, Pelaut, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Guru, Perangkat Desa, Wiraswasta, Honor, Lainnya. 

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bira Tahun 2020 
 

No. JenisPekerjaan 
Laki-Laki 
(orang) 

Perempuan 
(orang) 

Jumlah 
(orang) 

1 Nelayan 269 1 270 

2 Tukang Kayu 9 0 9 

3 Pelajar 537 555 1.092 

4 Sopir 10 0 10 

5 Pemuka Agama 0 1 1 

6 Perawat swasta 1 4 5 

7 Tukang Batu 19 0 19 

8 Ibu Rumah Tangga 1 653 654 

9 Pengrajin industri rumah tangga 0 37 37 

10 Pelaut 423 0 423 

11 Petani 3 4 7 

12 Bidan swasta 0 2 2 

13 Dukun Tradisional 0 1 1 

14 Purnawirawan/Pensiunan 5 4 9 

15 Tukang Anyaman 0 1 1 

16 Buruh Tani 1 1 2 

17 POLRI 2 1 3 

18 Karyawan Perusahaan Swasta 46 76 122 

19 Perangkat Desa 4 2 6 

20 Tukang Jahit 0 8 8 

21 Pegawai Negeri Sipil 24 29 53 
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22 
Pengusaha kecil, menengah dan 

besar 
1 0 1 

23 
Karyawan Perusahaan 

Pemerintah 
7 7 14 

24 Buruh Harian Lepas 19 1 20 

25 Karyawan Honorer 16 59 75 

26 Pengrajin 1 45 46  

27 Guru swasta 0 1 1 

28 Wiraswasta 222 100 322 

29 
Buruh jasa perdagangan hasil 

bumi 
1 0 1 

30 Tukang Cukur 2 0 2 

31 Pedagang barang kelontong 9 124 133 

32 Dosen swasta 1 0 1 

33 
Tidak Mempunyai Pekerjaan 

Tetap 
119 228 347 

34 
Buruh usaha jasa transportasi dan 

perhubungan 
2 1 3 

35 Tukang Las 1 0 1 

36 Peternak 1 1 2 

37 Pedagang Keliling 2 6 8 

38 Belum Bekerja 174 136 310 

39 
Buruh usaha hotel dan 

penginapan lainnya 
0 1 1 

40 Tukang Gigi 1 0 1 

 

 

D. Ikon Kabupaten Bulukumba 

 
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di 

provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di 

Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 

2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan 

berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 

kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. 

Adapun mengenai asal pemberian nama “Bulukumba” yang 

berkembang di masyarakat Bulukumba sendiri. konon bersumber dari dua 

kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa 

Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". 

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang 

saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Mitos
https://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gowa
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Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah 

utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai 

dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. 

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan 

barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan 

Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke 

wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan 

Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke 

selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam 

bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu 

mengalami     perubahan     proses     bunyi     menjadi     "Bulukumba". 

Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi 

menjadi sebuah kabupaten. 

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari 

terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan 

Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang 

Daerah.   Akhirnya   setelah   dilakukan    seminar   sehari   pada    tanggal 

28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli 

sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, 

yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

1994. 

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah 

tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh 

DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bone
https://id.wikipedia.org/wiki/Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/Yuridis
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dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 

Februari 1960. 

Berbicara tentang Bulukumba, tentu pikiran kita langsung tertuju 

pada salah satu ikonnya, yaitu kapal pinisi. Sebuah kapal yang dibuat secara 

manual dan masih tradisional memakai tenaga manusia. Selain dibuat 

secara manual, proses pembuatan kapal pinisi di Bulukumba juga harus 

melewati proses panjang, mulai dari tahap memilih kayu besi, pemotongan, 

hingga pembentukan interior. Sehingga, setidaknya dibutuhkan sekitar 1-2 

tahun untuk membuat satu kapal pinisi sampai selesai. Menariknya, setiap 

bagian kapal pinisi memiliki makna yang cukup mendalam. 

Dua tiang utama di kapal pinisi contohnya, yang melambangkan dua 

kalimat syahadat. Sedangkan tujuh tiang lainnya menjadi simbol surat Al- 

Fatihah. Memiliki sejarah panjang, tradisi, dan makna yang mendalam, tidak 

heran jika UNESCO menetapkan Kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak 

benda dunia pada 2017 silam. Namun, selain identik dengan kapal pinisi 

yang ikonik, Bulukumba juga dipenuhi berbagai tempat wisata yang menarik 

dan populer. Bahkan, kepopuleran destinasi wisata di Bulukumba telah 

berhasil menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri. 

Setiap daerah di Indonesia tidak terlepas dari ciri khas masing- 

masing daerah tersebut yang membedakannya dengan daerah lain, hal itu 

sering kita sebut sabagai ikon. Baik itu berupa bangunan, adat istiadat, 

kesenian, ataupun keindahan alamnya. Begitu juga dengan kabupaten 

Bulukumba, ada beberapa ikon yang terkenal di kota pinrang beberapa di 

antaranya adalah : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
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1. Masjid Islamic Centre Dato Tiro (ICDT) Bulukumba 
 

Masjid Islamic Centre Dato Tiro atau dikenal ICDT di Kabupaten 

Bulukumba adalah ikon yang menjadi penanda bahwa Bulukumba 

merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat peradaban Islam. 

Masjid tersebut sudah ada sejak tahun 2014 kemarin. Nama masjid 

tersebut diambil sebagai penghormatan besar terhadap salah satu tokoh 

penyebar Islam di kawasan Bulukumba. Atas jasanya yang begitu mulia 

dalam menyebarkan agama serta ajaran islam, nama beliau diabadikan 

dalam sebuah bangunan tempat beribadah umat muslim Bulukumba dan 

untuk masyarakat Sulawesi Selatan umumnya. 

Masjid Islamic Center Dato Tiro yang telah selesai dibangun pada 

tanggal 28 Juni 2014 kemudian secara langsung diresmikan oleh Bupati 

Bulukumba yang pada saat itu menjabat adalah H. Zainuddin Hasan. 

Dalam acara peresmian masjid yang begitu megah tersebut dilakukan 

pada malam hari karean pada saat itu para muslim begitu antusias dan 

sangat banyak memenuhi sekaligus mengikuti shalat tarawih berjamaah. 

Shalat tarawih itu pula merupakan yang pertama kali dilaksanakan di 

Masjid Islamic Center Dato Tiro dan sekitar lima ribu jamaah 

melaksanakan shalat tarawih disana. 

Selain arsitektur serta bangunan amsjidnya yang begitu megah 

dan juga menarik, bangunan masjid Islamic Center Dato Tiro juga 

memiliki suasana yang begitu adem dan sejuk. Karena lantai pada masjid 

tersebut berbahan lantai marmer yang sangat dingin ditambah dengan 

hembusan angin yang begitu menyebarkan berasal dari jendela besar 

yang berada di bagian kanan kiri masjid. 

https://radarselatan.fajar.co.id/tag/masjid/
https://radarselatan.fajar.co.id/tag/icdt/
https://radarselatan.fajar.co.id/tag/masjid/
https://radarselatan.fajar.co.id/tag/icdt/
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Namun sebenarnya pada saat diresmikannya masjid Islamic 

Center Dato Tiro, pembangunan masjid tersebut belum rampung 100% 

secara keseluruhan. Termasuk pada pemasangan plafon masjid yang 

belum selesai keseluruhan, taman masjid serta pembenahan pada bagian 

parkir untuk kendaraan para jamaah atau wisatawan yang ingin 

mengunjungi masjid megah tersebut. Meskipun belum selesai, namun 

dari setiap bangian tersebut sudah layak digunakan. 

 

 

Gambar 4. 1 Masjid Islamic Center Dato Tiro 

Berdirinya bangunan masjid yang megah tersebut tak hanya 

digunakan sebagai tempat beribadah saja, melainkan berbagai kegiatan 

keagamaan lainnya. Bangunan masjid tersebut juga menjadi ikon baru 

bagi Bulukumba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa di Kabupaten 

Bulukumba sedang semangat dan giat dalam melakukan pembangunan. 
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Bahkan keternaran tersebut mengalahkan beberapa tempat wisata 

lainnya yang populer di Sulawesi Selatan. 

Masjid Islamic Center Dato Tiro selalu dipenuhi oleh para jamaah 

dan juga para pengunjung. Terlebih pada saat hari Jum’at dan juga Hari 

Raya Idul Fitri dan Idul Adha tiba, maka para jamaah semakin memenuhi 

masjid tersebut. Juga pada saat hari Islam seperti maulid Nabi serta 

lainnya, maka para jamaah sangat antusias ikut serta dalam 

merayakannya. Di masjid tersebut juga sering dilakukan dakwah, 

pengajian dan juga pendidikan Al-Qur’an. Maka masjid Islamic Center 

Dato Tiro tidak pernah sepi. 

Dilihat dari segi bangunannya, masjid Islamic Center Dato Tiro 

memang terkesan begitu megah dengan desain yang begitu modern. Dari 

kejauhan saja bangunan masjid tersebut begitu menarik dan menyita 

perhatian siapapun yang melihatnya. Terutama pada bagian kubah 

masjid yang begitu besar ditambah dengan warna yang begitu terang dan 

mencolok. Kubah masjid tersebut berwarna biru terang, biru muda serta 

ada juga tambahan warna putih di setiap garis geometrisnya. Secara 

keseluruhan bangunan masjid tersebut didominasi warna kuning dan biru 

yang begitu terang dan menarik. Sebelum memasukinya, para jamaah 

dan pengunjung akan melewati tangga dan setelah mengetahui bagian 

dalam masjid pun kemegahannya terasa begitu kental dengan berbagai 

hiasan kaligrafi serta ornamen yang begitu mempesona. 
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2. Pantai Apparalang 
 

Pantai Apparalang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari 

yang berjarak sekitar 40 kilometer dari pusat Kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan. Pantai ini tidak tampak seperti pantai pada umumnya 

karena terletak di tepi tebing yang curam. Belum lagi deburan ombak dan 

juga hempasan air laut yang membuat pantai semakin terlihat garang. 

Namun begitu pantai ini merupakan salah satu pantai yang menjadi 

wisata andalah di Sulawesi Selatan. 

Apparalang sendiri berasal dari bahasa Konjo Pesisir yang 

dituturkan oleh Suku Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan. ‘Appa’ yang 

memiliki arti ujung dan ‘Larang’ yang berarti dalam atau curam, dimana 

Apparalang berati ujung yang curam. Kabarnya Pantai Apparalang saat 

ini menjadi saingan baru dari Panti Bira Bulukumba. Hal ini dikarenakan 

Pantai Apparalang bukan saja menawarkan pesona laut-nya yang 

menawan tapi juga batu-batuan karang yang tampak amat megah dari 

ujung selatan hingga utara di sepanjang pantainya. Keindahan tebing 

karang tersebut dipadukan dengan hutan hijau nan asri yang ada di 

sekitarnya membuat Pantai Apparalang ini menjadi semakin mempesona. 
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Gambar 4. 2 Pantai Apparalang 

 

Pantai ini dibuka sejak tahun 2011 yang lalu yang dirintis oleh 

seorang warga lokal yang bernama Amiruddin Rasyid. Diceritakan 

sepulang-nya dari Hongkong, Amiruddin mendapat inspirasi dan 

mengenali potensi wisata yang dimiliki Pantai Apparalang ini. Meski 

demikian, keindahan Pantai Applarang baru dikenal wisatawan setelah 

akses jalan dari Desa Ara ke pantai berhasil dibuka pada November 

2014. Pantai ini tidak memiliki pesisir namun hal ini tidak mengurangi 

pesona-nya karena tergantikan oleh formasi tebing yang membuat 

wisatawan berdecak kagum. 

Pantai Apparalang berjarak sekitar 36 kilometer dari pusat 

Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Atau sekitar 190 kilometer 

jauhnya yang membutuhkan waktu tempuh kira-kira 5 jam perjalanan dari 

Kota Makassar. Untuk dapat sampai ke Pantai Apparalang ini dari Kota 

Makasar, arahkan kendaraan menuju pusat pemerintahan Kabupaten 

Bulukumba. Dari Kota Bulukumba ikuti Jalan Poros Bira Bulukumba ke 

arah Tanah Lemo. Sekitar 26 kilometer dari kantor Bupati Bulukumba di 
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Tanah Lemo, beloklah ke kiri ke jalan yang lebih kecil, ikuti jalan tersebut 

sampai jalan mentok di pertigaan kemudian belok ke kanan. Setelah 

sekitar 1 kilometer perhatikan ke sebelah kiri ada Gerbang bertuliskan 

“Apparalang”. 

Dari gerbang Apparalang tersebut hingga sampai ke Pantai 

Apparalang berjarak sekitar 2,5 kilometer. Jalannya sangat kecil jadi Anda 

perlu untuk berhati-hati jika berpapasan dengan mobil yang berlawanan 

arah. Sejumlah ruas jalan tampak sempit dan hanya bisa dilalui hanya 

dua mobil saja, itu sebabnya banyak wisatawan yang datang dengan 

menggunakan kendaraan roda dua alias motor. Apabila Anda datang dari 

Arah Bandara Hasanuddin, tempuh-lah rute Tanjung Bira karena waktu 

tempuh dari Tanjung Bira ke Pantai Apparalang hanya membutuhkan 

waktu sekitar 20 menit saja. 

3. Tanjung Bira 
 

Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya berada di 

Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 

Pantai Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal 

akan keindahan dan kenyamanannya dari lokal hingga ke mancanegara. 

Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari Kota Bulukumba atau 200 km dari 

Kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam lamanya. Tak 

hanya dikenal karena pesona keindahan pantainya saja, Tanjung Bira 

juga merupakan rumah pembuatan kapal tradisional khas Sulawesi 

Selatan dan pengunjung dapat melihat proses pembuatan kapal tersebut 

di pinggiran pantai. 
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Dengan biaya tiket masuk sekitar Rp 10.000,00 rupiah, kawasan 

wisata Pantai Tanjung Bira sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, 

seperti tempat persewaan perlengkapan menyelam, rumah makan, kamar 

mandi yang nyaman, persewaan motor, dan pelabuhan kapal ferry yang 

digunakan untuk mengantar para wisatawan yang ingin menyelam di 

Pulau Selayar. Untuk akomodasi peninapan tersedia penginapan, villa, 

bungalow dan hotel dengan tarif mulai dari Rp 100.000,00 hingga Rp 

600.000,00 per malamnya. 

 

Gambar 4. 3 Tanjung Bira 

 

Ada banyak hal yang dapat pengunjung lakukan di kawasan 

wisata Tanjung Bira, salah satunya yaitu snorkeling maupun diving 

sembari menikmati keindahan bawah lautnya di beberapa spot yang ada 

di pantai ini. Spot di kisaran Pulau Liukang Loe, yakni sebuah pulau kecil 

yang terletak di seberang barat Tanjung Bira merupakan salah satu spot 

terbaik. Pengunjung juga dapat menghabiskan waktu libur di Tanjung Bira 

dengan sekedar berjemur di bawah matahari sambil menikmati segarnya 

https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/nusa-penida-menjelajah-keanekaragaman-hayati-di-terumbu-karang-nan-eksotis/
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angin yang berhembus serta menyaksikan pesona matahari terbit dan 

terbenam. 

 

E. Hasil Penelitian 
 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan Potensi 

Masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mengembangkan potensi 

masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari merupakan proses 

pengendalian, pengaturan, mengurus, dan menyelenggarakan anggaran 

Alokasi Dana Desa untuk keperluan pembangunan fisik dan nonfisik 

dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk 

kesejahteraan masyarakat di desa Bira agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan 

program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku 

sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Adapun tahapan pengelolaannya sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
 

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang didalamnya terdapat perncanaan, 

pengorgaanisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu 

Thomas (2013). Dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa di Desa Bira Kecamatan 

Bontobahari, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana 

telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses 

https://indonesiakaya.com/indonesia-kaya-tv/jurnal-indonesia-kaya-54-dieng-kawasan-dataran-tinggi-jawa-tengah-yang-penuh-pesona/
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perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan 

musrembang. Kondisi tersebut sudah sesuai dengan sifat 

pemerintahan desa yaitu bersifat partisipatif. 

Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam 

perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung 

Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku 

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Bendahara Desa 

selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga 

kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa Bira. 

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui 

musrenbang, musrenbang sendiri adalah singkatan dari musyawarah 

rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan 

melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga 

masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. 

Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat 

agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan 

rencana kegiatan pembangunan di desa sehingga pembangunan yang 

akan di lakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aspirasi atau apa 

yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. 

Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan 

Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari 

harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Fakta yang peneliti 

dapatkan dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh 

menunjukan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan 

perencanaan di Desa Bira sudah menyentuh kepada esensi yang 
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terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 4 Tahapan Perencanaan ADD Desa Bira dalam Kegiatan 
Musrenbang Tahun 2022 

 

Variabel Indikator Ukuran 
Partisipasi 

(orang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perencanaan 

 
Kegiatan 

Musrenbang 

Hadir 20 

Hadir dan 
Berpendapat 

10 

TIdak Hadir 5 

 
Pokok 

Pembahasan 

Jumlah 
Anggaran 

20 

Penyusunan 
Acara 

15 

Tidak Tahu 5 

 
 

Hasil 
Musrenbang 

Tersusunnya 
DURK 

- 

Belum 
Tersusunnya 

DURK 

 
20 

Tidak Tahu 5 

Sosialisasi 
DURK kepada 

Masyarakat 

Ada 10 

Tidak Ada 5 
Tidak Tahu 5 

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Bira Tahun 2022 
Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja) 

 
 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat 

masih cukup baik, kondisi tersebut ditunjukan dengan sedikitnya 

jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi 

atau pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

Dari 25 orang kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang yang 

menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, dan 10 orang 

menyampaikan aspirasi atau usulan rencana kegiatan. Sedangkan 5 

orang lainya tidak hadir. 
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Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Bira yaitu 

Bapak yang bernama Murlawa mengenai tahapan perencanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana partisipasi 

masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut: 

“Saya kira cukup antusias masyarakat itu dalam 
musyawarah desa karena dalam musrenbang tersebut terjadi 
yang namanya Tanya jawab kita sampaikan, masyarakat bebas 
memberikan usulan tanggapan serta saran kepada pemerintah 
desa sehingga kami di sini dengan adanya hal tersebut kami 
sangat antusias juga bagaimana kita mengevaluasi sehingga 
ada bukti nilai pembangunan itu di masyarakat yang bisa dia 
rasakan.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 

Berkaitan dengan apa yang di sampaikan oleh bapak yang 

bernama Murlawa tersebut bahwa dalam proses musrembang desa 

pemerintah sangat transparan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang dana desa. Informasi ini seperti pernyataan salah 

satu anggota masyarakat yaitu Bapak Nur Rahmat Hidayat selaku 

ketua karang taruna desa Bira yang mengatakan bahwa: 

“informasi yang di sampaikan aparatur desa cukup 
transparan dan disampaikan secara detail seluruh penggunaan-
penggunaan dana desa.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan 

kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan dan 

mengembangkan potensi masyarakat di Desa Bira yang tersebut 

ditentukan secara musyawarah oleh pemerintah desa selaku tim 

pelaksana penegelolaan alokasi dana desa dan beberapa partisipasi 

pada saat musrenbang dalam meningkatkan mengembangkan potensi 

masyarakat desa Bira dan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari 
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masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak 

Masnadi selaku kepala urusan keuangan yang menyatakan bahwa: 

“Jadi transparansi kita pada saat kegiatan musrenbang 
itu di musyawarah kita sampaikan kegiatan bidang 
pembangunan itu, artinya kita menyampaikan ketersediaan 
anggaran yang kita miliki untuk bisa kita gunakan dalam 
pembangunan itu, artinya pembangunan yang di usulkan pada 
saat musrenbang itu adalah memang betul-betul usulan dari 
masyarakat kita prioritaskan.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa pada akhirnya 

penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan 

dengan baik. Kare na rencana yang dihasilkan berdasarkan aspirasi 

masyarakat serta transparansi informasi dari pemerintah desa, maka 

dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan dan pengelolaan alokasi 

dana desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi 

masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari sangat baik. 

 
 

b. Tahap Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 
Bagian ini adalah tahap kedua dalam proses pengelolaan 

alokasi dana desa, pada tahap ini semua yang telah di setujui pada 

saat musrembang akan di realisasikan dalam bentuk pembangunan 

fisik maupun pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggran 

pendapatan dan belanja desa Bira tahun anggaran 2022 besaran 

Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Bira adalah sebesar 

Rp.2.256.727.328 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh 

Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). 
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Adapun terkait rincian anggaran Alokasi Dana Desa yang 

digunakan dalam pembangunan fisik dan mengembangkan potensi 

masyarakat atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan di desa 

Bira dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. 5 Pengalokasian Anggaran ADD Desa Bira Tahun 2022 

 
Bidang 

Kegiatan 
Jenis Kegiatan Anggaran (Rp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
Pembangunan 

Penyelenggaraan 
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non 

Formal milik desa (honor,pakaian,dll) 

 
177.000.000 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan 
Desa/PolindesMilik Desa (Obat, Insentif, 

KB,dsb) 

 

27.000.000 

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn 
Tambahan, KlsBumil, Lamsia, Insentif) 

84.293.000 

Penyelenggaraan desa siaga 29.296.500 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ 
Pengadaan Sarana/Prasarana 

posyandu/ Polindes/PKK 

 

170.941.000 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Balai Desa /Balai Kemasyarakatan 

(dipilih) 

 

15.000.000 

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah 
dan Sosial Desa (dipilih) 

10.000.000 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Sambungan Air Bersih ke Rumahtangga 

(dipilih) 

 

166.093.500 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Fasilitas Pengelolaan Sampah (dipilih) 

14.000.000 

Penyelengaraan Informasi Publik Desa 
(Poster,Baliho Dll) 

3.000.000 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik 

(dipilih) 

 

286.880.000 

 
 
 
 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat 
Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan 

menghadapi bencana) 

 

100.000.000 

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 14.140.000 

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10.490.000 

Peningkatan Kapasitas BPD 6.660.000 

Pengembangan Sarana Prasarana 
usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 

3.000.000 

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 
(Pelatihan yang dilaksanakan pemdes) 

5.830.000 

Pengembangan Industri Kecil Tingkat 
Desa 

4.500.000 

Total 1.128.724.000 
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Sumber: Diolah dari laporan realisasi anggaran pelaksanaan 

pendapatan dan belanja desa Bira tahun 2022 

Dari tabel 4.5 tersebut menunjukan bahwa jumlah Alokasi Dana 

Desa yang dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh 

pemerintah desa Bira diperuntuhkan untuk pemberdayaan masyarakat 

desa dengan jenis kegiatan yakni, Penguatan Ketahanan Pangan 

Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana) 

sebesar Rp.100.000.000 peningkatan kapasitas kepala desa sebesar 

Rp.14.140.000, peningkatan kapasitas perangkat desa seberar 

Rp.10.490.000, Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp.6.660.000, 

Pengembangan Sarana Prasarana usaha Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) sebesar Rp.3.000.000, Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 

(Pelatihan yang dilaksanakan pemdes) sebesar Rp. 5.830.000, 

Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa sebesar Rp.4.500.000 dan 

untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, 

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal 

milik desa (honor,pakaian,dll) sebesar Rp.177.000.000, 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolindesMilik Desa (Obat, 

Insentif, KB,dsb) sebesar Rp.27.000.000, Penyelenggaraan Posyandu 

(Mkn Tambahan, KlsBumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp.84.293.000, 

Penyelenggaraan desa siaga sebesar Rp.29.296.500, Pembangunan, 

Rehabilitasi, Peningkatan, Pengadaan Sarana, Prasarana posyandu, 

Polindes/PKK sebesar Rp.170.941.000, Pembangunan, Rehabilitasi, 

Peningkatan Balai Desa, Balai Kemasyarakatan (dipilih) sebesar 

Rp.15.000.000, Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial 

Desa (dipilih) sebesar Rp.10.000.000, 
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Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke 

Rumahtangga (dipilih) sebesar Rp.166.093.500, Pembangunan, 

Rehabilitasi, Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (dipilih) 

sebesar Rp.14.000.000, Penyelengaraan Informasi Publik Desa 

(Poster,Baliho Dll) sebesar Rp.3.000.000 Pembangunan, Rehabilitasi, 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik (dipilih) sebesar 

Rp.286.880.000. 

Total dari pengalokasian dana desa pada bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 

Rp.1.128.724.000. Selebihnya di realisasikan pada bidang lain yakni 

bidang penyelenggaran pemerintah desa sebesar Rp.879.711.328, 

bidang pembinaan kemaysrakatan sebesar Rp.93.282.000, bidang 

penanggulangan bencana,darurat dan mendesak desa sebesar 

Rp.182.500.000.(Sumber lampiran 2) 

Informasi yang diperoleh dari 13 responden terkait tahapan 

pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bira 

bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa masih sangat baik, baik dalam bentuk tenaga ataupun 

materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Informasi 

yang diperoleh dari 13 responden bahwa dalam kegiatan tersebut 

banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk mendukung kegiatan 

tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat 

desa bernama Nurhayati yang menyatakan bahwa: 

“kalau kita merujuk kepada musrembang bahwa 
sebagaimana pembangunan yang kita lakukan di desa itu 
haruslah sesuai yang kita musyawarakan, musrenbang yang 
ada di desa sejauh ini alhamdulilah sesuai dengan keinginan 
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masyarakat utamanya kita di desa ini ada juga namanya 
program air bersih itu yang kemarin juga menjadi visi misi 
kepala desa dan itu memang menjadi kebutuhan dasar 
masyarakatt di desa bira karena kita memang di sini kesulitan 
persoalan air bersih.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 
Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan fakta yang 

peneliti temukan di lapangan dan hal sejalan dengan hasil penelitian 

yang menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan 

pemerintah desa sangat transparan dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

c. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
 

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan 

mengembangkan potensi masyarakat di Desa Bira Kecamatan 

Bontobahari, dalam tahapan pertanggungjawaban ini efektif, dimana 

penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di susun oleh 

pemerintah desa, dan juga ada transparansi kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim 

evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, laporan 

pertanggungjawaban Desa Bira memang disusun oleh pemerintah 

desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan. Hal ini 

berdasarakan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Bira yaitu 

bapak H. Andi Muh. Said yang menyatakan bahwa: 

“Kita di desa itu ada namanya Badan Permusyawaratan 
Desa selaku pengawas desa yang mengawal pembangunan 
dan tata pengelolaan yang ada di desa, terkait lagi dengan 
yang tadi bahwa laporan itu memang sudah di atur oleh 
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regulasi jadi bagaimanapun itu kita pemerintah desa harus 
melaksanakan itu baik pembangunan secara langsung 
misalkan di musyawarah desa itu sendiri saya kira 
penyampaian di masyrakat pun secara langsung misalnya 
dalam sebuah kegiatan itukita sudah sampaikan bahwa kita 
punya kegiatan yang seperti ini ada kegiatan ini dan 
maysarakat kan biasanya melihat secara langsung bukti, 
masyarakat itu butuh bukti sebenarnya bukan bahwa kita 
ngomong saja begitu ya, masyarakat itu butuh bukti yang terjadi 
dilapangan kemudian masalah harapan-harapan masyarakat 
itu sendiri namanya masyarakat ada juga yang misalkan yang 
kurang paham tentang pembangunan desa akan merasa kalau 
pemerintah desa belum berjalan sesuai dengan yang 
dikatakan.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 
Terkait hasil wawancara tersebut, dalam Permendagri 

No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain 

melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga 

mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan 

Desa: 

a. Menggali aspirasi masyarakat; 
 

b. Menampung aspirasi masyarakat; 
 

c. Mengelola aspirasi masyarakat; 
 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 
 

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD; 
 

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa; 
 

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
 

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Desa antarwaktu; 
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i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
 

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah 

Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

m. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat 

dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang BPD . 

2. Efektifitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan 

Potensi Masyarakat di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba 

Pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan otonomi 

daerah merupakan salah satu cara bagi setiap daerah untuk mengatur 

sendiri daerahnya serta memberikan peluang bagi daerah dalam upaya 

peningkatan pembangunan serta pengembangan potensi-potensi yang 

dimiliki daerah menjadi lebih baik. Kabupaten Bukumba termasuk salah 

satu Kabupaten yang berupaya melakukan pembangunan-pembangunan 

di daerahnya. Dalam melaksanakan suatu peraturan pemerintahan harus 

memahami isi dari peraturan tersebut. 

Terkait dengan alokasi dana desa yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang berkaitan dengan keuangan desa dan sumber pendapatan desa 
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serta peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang 

dijelaskan pada pasal 68 tentang sumber pendapatan desa, dijelaskan 

juga didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasya. 

Dan untuk melihat dengan menelaah beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai 
 

Mengetahui secara jelas dan rinci tujuan yang hendak dicapai 

merupakan aspek yang paling mendasar dalam hal pemanfaatan 

sesuatu seperti halnya alokasi dana desa. Tujuan yang ingin dicapai, 

hendaklah menjadi fokus serta pedoman bagi setiap pelaksana dalam 

melaksanan upaya pencapaian tujuan dari pemanfaatan Alokasi Dana 

Desa (ADD). Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Sekretaris 

Desa yaitu bapak Dessiraja Cece sebagai berikut : 

“Untuk itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa 
membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan 
dalam perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan..” (wawancara 26 Mei 2022). 

 
Sebagai konsekwensinya, Desa menyusun perencanaan 

pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu 

kepada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen rencana 

pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan 

didesa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun dengan 
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mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa 

dalam hal aturan pemerintah desa telah melaksanakannya 

sebagaimana mestinya dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan baik 

dalam setiap perencanaan kerja. Jadi tujuan yang hendak dicapai 

sudah sangat jelas dan menjadi efektif karna sejalan dengan model 

pembangunan di desa yang bersifat memberdayakan. 

b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 
 

Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting 

dalam upaya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Strategi yang 

jelas menjadi tolak ukur kontribusi setiap aspek yang bertanggung 

jawab dan berperan serta dalam pengelolaan, pemanfaatan alokasi 

dana desa serta menjadi tolak ukur bagi tingkat keberhasilan tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya guna tercapainya peningkatan 

bagi perekonomian desa dan pembangunan desa dan untuk 

pemberdayaan masyarakat . dalam merancang strategi tidak terlepas 

dari berbagai upaya yang dilakukan pihak desa agar terciptanya suatu 

keberhasilan yang diinginkan. 

Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting 

dalam upaya penempatan tenaga kerja lokal. Strategi merupakan hal 

yang berkatian dengan upaya-upaya yang dilakukan guna mencapai 

tujuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Urusan 

Perencanaan yaitu bapak Muhadi sebagai berikut: 

“Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong 
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serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam 
Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk kedesa 
diinfomasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan 
dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa 
berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan 
mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 
Kami selaku pemerintah desa melakukan musyawarah 
pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan 
prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan 
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan 
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.” (wawancara 
26 Mei 2022). 

 
Hasil wawancara tersebut merupakan upaya atau strategi yang 

dilaukan oleh pemerintah desa dalam segala bidang penyelenggaraan 

pembangunan desa, namun hal yang peneliti dapatkan dilapangan 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut sampai kepada 

tujuan yang hendak dicapai. 

c. Perencanaan Yang Matang 
 

Dalam hal ini pemerintah Desa Bira mempunyai tugas untuk 

menjalankan kerjasama dan kordinasi dalam pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa. Untuk membuat suatu perencanaan pemerintah desa Bira 

melibatkan beberapa anggota pemerintah desa, anggota BPD, 

anggota LPMD, dan juga melibatkan masyrarakat dalam membuat 

suatu perencanaan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan 

Kepala Urusan Perencanaan Desa Bira yaitu bapak Muhadi sebagai 

berikut: 

“kami melakukan musyawarah dengan anggota BPD, 
LPMD, dan masyrakat untuk menentukan program-program 
kedepannya.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti berharap hal ini bisa 

menjadi upaya untuk membenahi proses pembangunan dan 
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pemberdayaan masyarakat sehingga program yang di hasilkan dari 

setiap musyawarah dapat menjadikan masyarakat desa menjadi 

masyarakat yang berdaulat terhadap diri mereka sendiri melalui proses 

pemberdayaan. 

d. Penyusunan Program Yang Tepat 
 

Keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari program 

yang akan dilakuan guna pengembangan, pengelolaan dan 

pemanfaatan alokasi dana desa (ADD), penyusunan dan pelaksanaan 

program yang tepat akan meningkatkan kualitas perekonomian 

masyarakat dan pembangunan desa. Untuk mewujudkan kebijakan 

dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat 

program -program yang berupaya untuk mewujudkan tujuan dari 

Alokasi Dana Desa (ADD), dari hasil wawancara dengan Kepala Ursan 

Tata Usaha dan Umum Ibu Andi Adhryana Amral sebagi berikut: 

“pemerintah desa memiliki program - program melalui 
rencana pembangunan jangka menengah desa program ini 
ditetapkan berdasarkan peraturan desa Bira.” (wawancara 26 
Mei 2022). 

 
Hasil wawancara dengan bapak kepala desa diatas 

menunjukkan bahwa proses penyusunan program pembangunan 

didasarkan pada peraturan desa Bira. Berdasarkan hasil penelitian 

yang peneliti dapatkan pemerintah desa telahmenjadikan program 

pemberdayaan sebagai hal yang utama. Sehingga setiap program 

yang dijalankan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. 

e. Tersedianya Sarana Dan Prasarana 

 
Tersediannya sarana dan prasarana merupakan hal pendukung 

dalam pemanfaatan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), 
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hal ini meningkatkan pembangunan-pembangunan desa dalam 

pembangunan fisik. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup 

dengan kualitas yang baik sangat diperlukan dalam sebuh organisasi, 

dalam menyelenggarakan kegiatan tujuannya perbaikan jalan umum. 

Hasil wawancara dengan Kepala desa Bira: 

“kami selaku pemerintah desa sangat memprioritaskan 
dalam pembangunan infrastruktur desa, adapun ruang lingkup 
kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya 
peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi 
aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk 
didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. 
Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan 
apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan 
apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap-tiap dusun dan 
di masing-masing RW/RT.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 
Sarana dan prasarana yang ada didesa Bira sudah ada namun 

dan difungsikan sebagaimana mestinya seperti contohnya posyandu 

yang ada didesa selalu terlihat ramai dan sering masyarakat yang 

berkunjung. Seperti pada saat akan melaukan imunisasi kepada balita 

sering dilkakukan sebagaimana mestinya hal ini dilakukan di 

posyandu. 

f. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik 

 
Salah satu fungsi pengawasan dalam manajemen adalah 

upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai 

tujuan yang direncanakan. Mendesain sistem informasi umpan balik, 

membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat 

penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan 

tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan 

bahwa seluruh sumberdaya dipergunakan secara fektif dan efisien 
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dalam pencapaian tujuan. Dalam pemanfaatan alokasi dana desa 

diawasi oleh BPD dan inspektorat Kabupaten dilihat dari hasil 

wawancara dengan Ketua BPD bapak H. andi Muhammad Said 

sebagai berikut: 

“dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
ADD setiap akhir tahun diaudit oleh inspektorat tingkat 
kabupaten atas laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan pihak 
pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat BPD dan 
dalam melaksanakan pengawasan juga melibatkan masyarakat 
desa Bira.” (wawancara 26 Mei 2022). 

 
 

Pemanfaatan dana ADD dilakukan dengan cara pengelolaan 

keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan 

dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama 

pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara 

transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat 

atas sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali 

melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala 

desa. Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan penuh 

dari masyarakat. 

Pemerintah desa selaku pihak yang merencanakan 

pembangunan perlu melaksanakan interaksi yang sehat dengan 

masyarakatnya sehingga dukungan dari masyarakat dapat diperoleh 

dengan penuh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap 

proses pembangunan erjalan dengan baik dikarenakan setiap 

perencanaan yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat. Dari 

Sembilan indikator diatas untuk melihat sejauh mana efektifitas 
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pemanfaatan alokasi dana desa oleh pemerintah setempat, maka 

penelti menarikkesimpulan bahwa setiap proses yang dilakukan bisa 

dikatakan efektif. 

 

F. Pembahasan 
 

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok 

orang yang didalamnya terdapat perncanaan, pengorgaanisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan tertentu Thomas (2013). Jika merujuk pada definisi 

tersebut kemudian mengaitkannya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

berarti kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya 

dalam hal ini adalah Alokasi Danaa Desa untuk mencapai ataupun 

menyelesaikan tujuan tertentu. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bira secara normatif dan admistratif 

sudah baik, dan secara substansi yaitu partisipasi masyarakat pada tahap 

perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang 

cukup maksimal karena masyarakat banyak mengetahui akan adanya 

kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Pada bagian hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah 

satu diantaranya adalah sosialisai kepada masyarakat sehingga program 

yang telah disepakati bersama bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Robert Chambers 

dalam teori pemberdayaan masyarakat bahwa dalam melakukan 

pembangunan harus mengutamakan manusianya atau menjadikan manusia 

sebagai subjek bukan sebaliknya. Jika meihat apa yang terjadi di desa Bira, 
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pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah setempat menjadikan 

manusia sebagai sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan sehingga 

tingkat partisipasi dari masyarakat bisa lebih optimal. Masyarakat juga akan 

lebih percaya kepada pemerintah desa jika merasa dilibatkan dalam 

persiapan dan perencanaannya sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini 

juga akan sejalan dengan model pembangunan di desa yaitu bersifat 

partisipatif jika sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam setiap 

pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa. 

Pembangunan yang dilakukan di desa Bira Kecamatan Bontobahari 

memiliki sifat pembangunan pedesaan yaitu bersifat partisipatif dan 

pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan yang dilaukan mulai dari tahap perencanaan sampai 

pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Fakta yang 

menunjukkan efektifnya pembangunan di desa Bira yaitu masyarakat yang 

ikut terlibat dalam pembangunan dan program pembangunan terkait 

pemberdayaan juga banyak dan ada program mengenai pemberdayaan hal 

ini di anggap tepat sasaran karna melihat potensi yang dimiliki masyarakat. 

Misalnya beberapa program pemberdayaan seperti bantuan intensif kader 

posyandu, bantuan pemberdayaan bidang olahraga, dan pojok trasparansi. 

Contoh program pemberdayaan yang tepat sasaran adalah bantuan 

intensif posyandu, hal ini dapat dilihat dari kondisi posyandu yang terawat 

dan selalu ramaii dari pasien walaupun masyarakat sebagian besar 

memeriksakan penyakitnya ke puskesmas yang ada di kecamatan karna 

selain pelayanan yang baik fasilitasnya juga sudah memadai untuk 

puskesmas tingkat kecamatan. 
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Konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori 

sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk 

dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha 

secara rasional agar tujuan tercapai, dengan demikian, efektivitas diartikan 

sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama. 

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan 

suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna 

yang diharapkan. Sedangkan Gibson dalam Sulastri Nova (2016) 

mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang 

merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, 

kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengguanakan sembilan indikator untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa 

dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Bira. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang sesuai dengan 

apa yang terjadi dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian. 

Misalnya kejelasan tujuan yang ingin dicapai dari setiap program yang 

dicanangkan oleh pemerintah desa cukup jelas tanggungjawab sebagai 

pihak yang mengelola alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini sudah lebih 

dari cukup dan digunakan dengan baik untuk memberdayakan masyarakat di 

desa Bira. 

Hal lain yang menjadi factor efektifnya pemanfaatan alokasi dana 

desa ini adalah proses perencanaan yang matang, buktinya dalam kegiatan 

musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di ikuti oleh cukup 

banyak masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keputusan untuk 
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kedepan di sesuaikan 

dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Berikutnya dari sistem pengawasan untuk setiap program 

pembangunan dan pemberdayaan yaitu BPD sebagai penanggungjawab 

setiap pembangunan dan pemberdayaan di desa Bira dan menjadikan 

masyarakat juga sebagai pengawas yang langsung melihat setiap proses 

yang dilakukan. Jika melihat aturan yang ada pertanggungjawaban dilakukan 

juga kepada masyarakat sebagai orang yang menikmati apa yang telah 

dibangun oleh pemerintah. 

Dari keseluruhan hasil penelitian ada yang mejadi faktor mendasar 

dari efektifnya proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

terjadi di desa Bira yaitu antusias dan partisipasi masyarakat terhadap apa 

yang ingin dan telah dilakukan oleh pemerintah desa. 

Hal inilah yang mejadikan setiap proses pemberdayaan berjalan 

efektif karna model dari pembangunan di desa bersifat partisipatif dan cukup 

banyak masyarakat yang terlibat dalam setiap prosesnya. Sesuai dengan 

fungsi masyarakat dalam pembangunan di desa selain menjadin pengawas 

juga menjadi pelaku dari setiap kegiatan. Dari beberapa uraian di atas 

peneliti dapat menarik kesimpulan denga melihat beberapa faktor yang 

menjadi acuan dalam menentukan efektif tidaknya pemanfaatan alokasi 

dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat. Dari beberapa 

indikator di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pemanfaatan alokasi 

dana desa di desa Bira cukup efektif. 



 

 
 

 

 

BAB V 
PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam 

hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian 

Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Potensi Masyarakat di Desa 

Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pengembangan potensi 

masyarakat didesa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, 

dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil 

penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan 

tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih cukup efektif, dimana dalam 

kegiatan musrembang partisipasi masyarakat baik karna masyarakat 

begitu antusias, dan transparansi informasi yang disampaikan oleh 

pemerintah desa Bira kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan 

berdasarkan hasil penelitian juga cukup efektif, karena penggunaan 

anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik 

dikarenakan transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan 

kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian 

tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan masih cukup 

efektif berdasarkan proses realisasianggaran yang sejauh ini tepat 

sasaran. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa cukup efektif, dimana penyusunan laporan 

pertanggungjawaban yang disususn oleh pemerintah desa Bira dilakukan 
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pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten dan juga dilakukan 

pertanggungjawaban bersama masyakat desa Bira. Hal ini karena proses 

yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana 

Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat 

sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. 

2. Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan 

Potensi Masyarakat didesa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas maka 

peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui tingkat 

efektivitas diantaranya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan 

strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan, perencanaan 

yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan 

prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

Sesuai dengan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bira cukup tinggi 

berdasarkan uraian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa pada poin 

pertama di atas. 

B. Saran 
 

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai Pemerintah Desa Bira, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan 

musrenbang, lebih melibatkan lagi seluruh lapisan masyarakat dan 

transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Bira 
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kepada masyarakta. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus 

dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Bira kepada masyarakat desa 

sehingga masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana 

Desa bias melakukan evaluasi. 

2. Sebagai Pemerintah Desa Bira perlunya meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Juga 

meningkatkan transparansi informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi 

Dana Desa. 
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LAMPIRAN 3: GAMBARAN TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN DESA 

BIRA 
 

Tahun Peristiwa 

1810-1922 
Pada masa pemerintahan ini belum merujuk pada 
peraturan yang baku selalu berubah menyusuaikan 
dengan kondisi yang ada. Bira pada waktu itu terdiri 
atas kampung-kampung seperti Kasuso, Biralohe, 
Dampangere, Dauhe, Birakeke, Tunege, 
Panrangluhu, Tanetang, Langiria, Liukangloe dsb 
yang dikepalai oleh Karaeng Bodobodoyya, 
Dg.Makannyang dll yang belum sempat kami tulis. 

1942-1953 
Kampung Bira berubah menjadi Distrik Bira (Desa 
Gaya Lama) yang pertama kalinya dikepalai oleh 
Andi Mulia Dg. Raja, kemudian digantikan oleh 
Undu Dg. Patunru, kemudian digantikan oleh Nape 
Dg. Mati’no’, Andi Muh. Ahmad, Andi Muh. Ramli. 
Dalam pemerintahannya terdiri dari beberapa 
kampung yaitu kampung kasuso dikepalai oleh 
Bandu, kampung dauhe, kampung tunege, kampung 
dangke, kampung pungkarese, kampung 
birakeke,kampung tanetang dikepalai oleh Abd. 
khalik dan kampung liukangloe yang dikepalai oleh 
Sanang setelah pergantian kepala distrik yang 
terakhir oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba 
menunjuk Andi Akhyat Patunru sebagai penjabat 
sementara Kepala Distrik Bira keenam yang 
kehadirannya membawa misi perubahan menata 
perkampungan distrik Bira menjadi Kampung yaitu 
Kampung Birakas yaitu Bira Kasuso yang dikepalai 
oleh R.Demmallino, Kampung Darubiah yaitu 
Pungkarese, Dangke dan Dauhe yang dikepalai 
oleh Syarifuddin dan Kampung Bira Tangloe terdiri 
dari Birakeke,Tanetang dan Liukangloe yang 
dikepalai oleh Abd. Khalid. 

1953-1963 
Periode Desa Gaya Baru, periode ini adalah 
peralihan dari desa gaya lama menjadi desa gaya 
baru yang pada saat itu masih dijabat oleh Andi 
Ahyat Patunru yang terdiri dari 3 (tiga) lingkungan 
yaitu Lingkungan Darubiah, Lingkungan Birakas dan 
Lingkungan Bira Tangloe dan sekretarisnya adalah 
MUHAMMAD SALEH. 

1963-1970 
Sesuai dengan Peraturan pemerintah pusat yang 
menghendaki adanya keseragaman administrasi 
pemerintahan, Distrik Bira akhirnya diubah menjadi 
Desa Bira. Saat itu,  dari tiga lingkungan menjadi 
empat kampung/dusun diantaranya Dusun 
Pungkarese, Dusun Birakeke, Dusun Tanetang, 



92 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Dusun Pulau Liukangloe. Kepala desa pertama 
adalah Andi Muh. Said banawa dan sekretarisnya 
adalah ANDI LAWING AMRAL 

1970-1979 
Kepala Desa Andi Muh Said Banawa yang yang 
menjabat beberapa periode pada ahir jabatannya 
digantikan oleh Andi Haijnah said dengan 
sekretarisnya adalah ANDI LAWING AMRAL. 

1984-2001 
Kepala Desa dijabat oleh ANDI AMIRUDDIN SAID 
(SK nomor 14/I/1984, tgl 25 Januari 1984 dan 
periode kedua SK nomor 170/VIII/1993, tgl 10 
Agustus 1993 menggantikan saudari Andi Haijna 
Said (orang tua Andi Amiruddin Said), selama 
kurang lebih dua periode kepemimpinan beliau yang 
terdiri dari empat dusun yaitu dusun Pulau 
Liukangloe dijabat oleh SINYO, Dusun Tanetang 
dijabat oleh Abd. Khalik digantikan oleh Aha dan 
selanjutnya digantiukan oleh Aha B, dusun Birakeke 
dijabat oleh H. Abd. Wahab Apo digantikan oleh 
Alwi, dusun Pungkarese dijabat oleh Dessilele. 
Dalam masa kepemimpinannya Andi Amiruddin Said 
dengan desakan para tokoh masyarakat pada saat 
itu maka desa bira dengan persetujuan Lembaga 
Musyawarah Desa (LMD) Bira menyetujui 
pemekaran desa bira menjadi dua desa yaitu Desa 
Darubiah pada tahun 1988 dengan Sekretarisnya H. 
TAPO EBU. 

2002-2007 

2007-2013 

Kepala Desa dijabat oleh ANDI ALIMUDDIN SAID 
yang terdiri dari kepala Dusun Pungkarese dijabat 
oleh Andi Natsir Djoppo periode pertama dan Andi 
Mansyur periode kedua, kepala Dusun Birakeke 
dijabat oleh Nurhayyung periode pertama dan 
pejabat dusun periode dua dijabat oleh Syamsuddin, 
Kepala Dusun Tanetang periode pertama dijabat 
oleh Dahri melalui sistem pemilihan langsung,kepala 
dusun terpilih dengan masa jabatan kurang lebih 
satu tahun, memilih mengundurkan diri dari 
jabatannya dan dijabat oleh Kepala Desa Bira 
selaku plt kepala dusun Tanetang sampai batas 
akhir periode pertama kepemimpinannya, Dusun 
Pulau Liukangloe dijabat oleh Sinyo dan periode 
kedua dijabat oleh Muhammad Jafar sampai 
sekarang dan sekretaris Desa Bira yang menjabat 
dua periode ini adalah PLA DESSIRAJA CECE. 

2013-2019 
Kepala Desa dijabat oleh ANDI WAHIDAH, S.Ag 
Sekretaris PLA DESSIRAJA CECE, dan dibantu 
oleh Perangkat Desa terdiri dari Kepala 
Kewilayahan Pulau Liukangloe dijabat oleh 
MUHAMMAD    SUKARDI,    Kepala    Kewilayahan 
Tanetang dijabat oleh DAHRI, Kepala Kewilayahan 
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 Birakeke dijabat oleh SYAMSUDDIN, dan Kepala 
Kewilayahan Pungkarese dijabat oleh SUGIATI, 
Kasi Pemerintahan dijabat oleh SUPARMAN, Kasi 
Kesejahteraan dijabat oleh NISMA TE’NE, Kasi 
Pelayanan dijabat oleh LAURA LISTIANI, S.Pd, 
Kaur Umum dan Tata Usaha dijabat oleh ANDI 
ADHRYANA AMRAL, Kaur Keuangan dijabat oleh 
MASNADI dan Kaur Perencanaan dijabat oleh 
MUHADI, S.Pd, semoga Allah memberkati kita 
semua ditambah oleh staf pembantu (Syahruddin). 

2019-2020 
Setelah masajabatan Kepala Desa Bira Andi 
Wahidah, S.Ag berakhir bulan Oktober 2019, maka 
dijabatlah oleh Pla Dessiraja Cece, S.Pd sampai 
April 2020 atas usulan BPD Desa Bira Ke Bupati 
Bulukumba melalui Camat dengan surat Keputusan 
Nomor, 188.45-609- 2019, TGL 28 Oktober 2019. 
sekaligus sebagai Sekretaris Desa ataske Bupati 
Bulukumba   melalui   Camat   Bontobahari   untuk 
ditetapkan dengan Kep 

2020-2026 
Sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 
188.45- 236 Tahun 2020 tanggal, 3 April 2020 dan 
hasil Pemilihan Kepala Desa Bira, maka Kepala 
Desa Bira dijabat oleh saudara “MURLAWA, SE” 
selaku Kepala Desa terpilih pada tanggal 5 Maret 
2020 dengan Sekretaris Desa Pla Dessiraja Cece. 
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LAMPIRAN 4:PEDOMAN WAWANCARA 
 

No Pedoman Wawancara 

Informan Aparatur Daerah 

1. Bagaimana transparansi dana desa dalam pembangunan 
infrastruktur dari pemerintah kepada masyarakat pada saat 
musrenbang? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah 
pembangunan Desa? 

3. Apakah infrastruktur sudah sesuai dengan harapan masyarakat? 

4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan 
Desa? 

5. Apakah ada laporan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat 
desa? 

6. Apakah ada musyawarah desa bersama masyarakat tentang 
Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Desa? 

Informan Masyarakat 

1. Bagaimana informasi anggaran saat musrenbang oleh aparatur desa 
selama ini? 

2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti Musyawarah di Desa? 

3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembangunan infrastruktur 
yang ada, apakah sudah sesuai harapan bapak/ibu? 

4. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam merealisasikan program 
Pembangunan Desa? 

5. Apakah bapak pernah melihat informasi terkait pelaksanan 
pembangunan yang sudah dilakukan? 

6. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti musyawarah desa tentang 
laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan oleh 
Desa? 
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LAMPIRAN 5: REDUKSI HASIL WAWANCARA 
 

No. Pertanyaan Penelitian Hasil Wawancara 

1. Bagaimana transparasi dana 
desa dalam pembangunan 
infrastruktur dari Pemerintah 
kepada masyarakat pada saat 
musrenbang ? 

- Jadi transparansi kita pada saat kegiatan 
musrenbang itu di musyawarah kita 
sampaikan kegiatan bidang pembangunan 
itu, artinya kita menyampaikan 
ketersediaan anggaran yang kita miliki 
untuk bisa kita gunakan dalam 
pembangunan itu, artinya pembangunan 
yang di usulkan pada saat musrenbang itu 
adalah memang betul-betul usulan dari 
masyarakat kita prioritaskan.” (wawancara 
26 Mei 2022). 

2. Bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam mengikuti 
musyawarah pembangunan 
desa ? 

- Saya kira cukup antusias masyarakat itu 
dalam musyawarah desa karena dalam 
musrenbang tersebut terjadi yang 
namanya Tanya jawab kita sampaikan, 
masyarakat bebas memberikan usulan 
tanggapan serta saran kepada pemerintah 
desa sehingga kami di sini dengan 
adanya hal tersebut kami sangat antusias 
juga bagaimana kita mengevaluasi 
sehingga ada bukti nilai pembangunan itu 
di masyarakat yang bisa dia rasakan.” 
(wawancara 26 Mei 2022). 

3. Apakah infastruktur sudah 
sesuai dengan harapan 
masyarakat ? 

- Kalau kita merujuk kepada musrembang 
bahwa sebagaimana pembangunan yang 
kita lakukan di desa itu haruslah sesuai 
yang kita musyawarakan, musrenbang 
yang ada di desa sejauh ini alhamdulilah 
sesuai dengan keinginan masyarakat 
utamanya kita di desa ini ada juga 
namanya program air bersih itu yang 
kemarin juga menjadi visi misi kepala 
desa dan itu memang menjadi kebutuhan 
dasar masyarakatt di desa bira karena kita 
memang di sini kesulitan persoalan air 
bersih.” (wawancara 26 Mei 2022). 

4. Apakah masyarakat dilibatkan 
dalam pelaksanaa 
pembangunan desa ? 

- Pembangunan Desa dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa 
dengan semangat gotong royong serta 
memanfaatkan kearifan lokal dan 
sumberdaya alam Desa. Pelaksanaan 
program sektor yang masuk kedesa 
diinfomasikan kepada Pemerintah Desa 
dan diintegrasikan dengan rencana 
Pembangunan Desa. Masyarakat Desa 
berhak    mendapatkan    informasi    dan 
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  melakukan pemantauan mengenai 
rencana dan pelaksanaan Pembangunan 
Desa. Kami selaku pemerintah desa 
melakukan musyawarah pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan Desa 
menetapkan prioritas program, kegiatan, 
dan kebutuhan pembangunan Desa yang 
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan 
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
Desa.” (wawancara 26 Mei 2022). 

5. Apakah ada laporan 
pelaksanaan pembangunan 
kepada masyarakat desa ? 

- Kami melakukan musyawarah dengan 
anggota BPD, LPMD, dan masyrakat 
untuk menentukan program-program 
kedepannya.” (wawancara 26 Mei 2022). 

6 Apakah ada musyawarah 
desa bersama masyarakat 
desa tentang Laporan 
pertanggung jawaban 
pelaksanaan pembangunan 
desa? 

-“Kita di desa itu ada namanya Badan 
Permusyawaratan Desa selaku pengawas 
desa yang mengawal pembangunan dan 
tata pengelolaan yang ada di desa, terkait 
lagi dengan yang tadi bahwa laporan itu 
memang sudah di atur oleh regulasi jadi 
bagaimanapun itu kita pemerintah desa 
harus melaksanakan itu baik 
pembangunan secara langsung misalkan 
di musyawarah desa itu sendiri saya kira 
penyampaian di masyrakat pun secara 
langsung misalnya dalam sebuah 
kegiatan itukita sudah sampaikan bahwa 
kita punya kegiatan yang seperti ini ada 
kegiatan ini dan maysarakat kan biasanya 
melihat secara langsung bukti, 
masyarakat itu butuh bukti sebenarnya 
bukan bahwa kita ngomong saja begitu 
ya, masyarakat itu butuh bukti yang terjadi 
dilapangan kemudian masalah harapan- 
harapan masyarakat itu sendiri namanya 
masyarakat ada juga yang misalkan yang 
kurang paham tentang pembangunan 
desa akan merasa kalau pemerintah desa 
belum berjalan sesuai dengan yang 
dikatakan.” (wawancara 26 Mei 2022). 

7. Bagaimana informasi 
anggaran saat musrenbang 
oleh aparatur desa selama ini 
? 

- Informasi yang di sampaikan aparatur 
desa cukup transparan dan disampaikan 
secara detail seluruh penggunaan- 
penggunaan dana desa.” (wawancara 26 
Mei 2022). 

8. Apakah bapak/ ibu pernah 
mengikuti  musyawarah di 

- Ya, saya sering mengikuti kegiatan 
musyawarah di desa. (wawancara 27 Mei 
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 desa ? 2022) 

9. Bagaimana pandangan 
bapak/ibu  terhadap 
pembangunan infrastruktur 
yang ada, apakah sudah 
sesuai harapan bapak/ibu ? 

- Informasi yang di sampaikan aparatur 
desa cukup transparan dan disampaikan 
secara detail seluruh dan sedikit demi 
sedit sudah sesuai dengan harapan 
masyarakat.” (wawancara 26 Mei 2022). 

10. Bagaimana ketelibatan 
bapak/ibu  dalam 
merealisasikan program 
pembangunan ? 

- Pemerintah desa memiliki program - 
program melalui rencana pembangunan 
jangka menengah desa program ini 
ditetapkan berdasarkan peraturan desa 
Bira.” (wawancara 26 Mei 2022). 

11. Apakah bapak/ibu pernah 
melihat informasi terkait 
pelaksanaan pembangunan 
yang sudah dilakukan 

- Ya, saya pernah melihatnya karena 
aparatur desa cukup transparansi dalam 
pelaksanaan dan pembangunan. 
(wawancara 27 Mei 2022) 

12. Apakah bapak/ibu pernah 
mengikuti musyawarah desa 
tentang laporan pertanggung 
jawaban pelaksanaan 
pembangunan oleh desa ? 

- Ya saya sering mengikuti kegiatan 
musyawarah yang dilaksanaakan aparatur 
desa. (wawancara 27 Mei 2022) 
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LAMPIRAN 6: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA BIRA TAHUN ANGGARAN 2022 
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LAMPIRAN 7: BEBERAPA KEGIATAN DESA BIRA 
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LAMPIRAN 8: KANTOR DESA BIRA KECEMATAN BONTOBAHARI 

KABUPATEN BULUKUMBA 
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LAMPIRAN 9: POSTU BIRA 
 

 

 
LAMPIRAN 10:PROSES WAWANCARA 
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Gambar 10.1. Wawancara bersama Bapak kepala Desa Bira 
 
 
 
 

 

Gambar 10.2. Wawancara bersama Sekertaris Desa Bira 
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Gambar 10.3. Wawancara bersama kepala Urusan Keuangan desa Bira 
 
 
 
 

 

 

Gambar 10.4. Wawancara bersa Kepala Urusan Perencanaan desa Bira 
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Gambar 10.5. Wawancara bersa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum desa 

Bira 

 
 
 

Gambar 10.6. Wawancara bersama Ketua BPD desa Bira 
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Gambar 10.7. Wawancara bersama Imam Desa Bira 
 
 
 
 

 

 

Gambar 10.8. Wawancara bersama Kepala Dusan Bira 



107 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 10.9. Wawancara bersama Ketua Karang Taruna 
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Gambar 8.10. Wawancara bersama masyarakat Desa Bira 
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LAMPIRAN 11: SDGs DESA 
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LAMPIRAN 12: TURNITIN 
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