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Penelitian ini mengajukan beberapa masalah pokok 
ber ikut: Bagaimanakah pemanf aatan dana Banges, siapa 
saja pihak-pihak yang terlibat dan sejauhmana keterli
batan pihak-pihak tersebut dalam penyusunan dan pelak
sanaan program Bangdes, dan kendala-kendala apa yang 
ditemua dalam mengimplementasikan program tersebut? 
Secara demikian, tujuan penelitian ini adalah menggam
barkan pemamnfatan dana pihak, mengetahui pihak-pihak 
yang terlibat sekaligus besarnya keterlibatan pihak
pihak yang terlibat, dan mengetahui kendala-kendala 
dalam mengimplementasikan program Bangdes. 

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di 
desa Tujungmekar, Kecamatan kalitengah, Kabupeten 
Lamongan. Responden atau informan adalah para aparat 
desa, anggota LKMD dan LMD, dan beberapa tokoh masyara
kat yang mengetahui pelaksanaan program Bangdes. Terda
pat sekitar 20 responden/informan sebagai sampel dengan 
motode purposive sampling. Pengumpulan datanya melalui 
tiga cara, yakni wawancara, observasi dan studi pusta
ka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa, 
melalui LKMD dan LMD, diberi kesempatan oleh pemerin
tah supra desa untuk menyususn program-program pemban
gunan di desa yang dibiayai dana Bangdes. Hanya saj a, 
kesempatan untuk menyusun program pembangunan, melalui 
DURP, ini keputusan akhirnya berada di tangan CAMAT DAN 
bupati. 

Sedangkan pihak-pihak yang dilibatkan, khususnya 
dalam penyususnan DURP, ada l ah anggota LKMD, Ketua RT 
dan Ketua RW. Di samping itu, pada saat pembahasan di 
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LMD, beberapa tokoh masyarakat setemput seperti pemuka 
agama dan guru dilibatkan dalam pembahasan DURP. Hanya 
saJa, Plhak kekuatan pOlitik, khususnya dari unsur PPP 
mengaku tldak banyak dilibatkan dalam penyusunan DURP. ' 

Pemanfaatan dana Bangdes, sebagian besar digunakan 
untUk pro~ek pemba~gunan fisiko Beberapa proyek pemban
gunan flSlk yang dlkerJakan melalui dana Bangdes adalah 
proyek pengerasan jalan desa, pengadaan jalan makadam 
renovasi.balai. des~ dan sebagainya. Untuk pembanguna~ 
flSlk lnl, maslh dlbutuhkan tambahan dana dari swadaYa 
masyarakat desa, yang jumlahnya antara 50 persen sampai
hampir 200 persen. 

Di samaping dimanfaatkan untuk pembangunan fisik 
desa, dana Bangdes juga digunakan untuk membiayai 
program-program dari pusat . Untuk program peket ini, 
jumlah dana Yang dihabiskan sekitar 30 persen dari dana 
langsung yang diterima pemerintah desa selain dana PKK. 
Beberapa program paket ini adalah pengadaan majalah, 
koran, bibit tanaman holtikultura, pelaksanan bulan 
bakti LKMD, dan sebagainya. 

Mulai tahun anggaran 1994/1994, pemanfaatan dana 
Bangdes juga digunakan un t uk kegiatan pembinaan anak 
dan remaja. Di samping itu, sejak tahun anggaran 
1995/1996, pemanfaatan dana Bangdes yang sebelumnYa 
digunakan untuk pembangunan fisik, dialihkan untuk 
kegiatan yang bersifat ekonomis produktif. 

Sedangkan untuk dana PKK, sebagian besar, rata-rata 
sekitar lima puluh persen dimanfaatkan untuk membiayai 
kegiatan UP2K; kegiiatan 10 pokok PKK; KB mandiri; 
pengadaan alat-alat pendidikan khususnya un t uk TK; 
penataran P-4, dan sebagainya. 

Beberapa kendala utama dalam implementa~i program 
Inpres pembangunan desa adalah kendala struktural, yang 
berupa kurang adanya kebebasan dalam mengelola dana 
Bangdes dan adanya paket-paket program darl atas; 
keterlambatan dan cara pencairan dana; keterbatasan 
masYarakat untUk ikut serta mengevaluasi pelaksanaan 
program yang dibiayai dana Bangdes; dan kendala terba
tasnya dana. 

Berdasarkan temuan dan pengamatan di lapangan, tim 
penliti mengajukan beberapa saran: 

Pertama, pihak pemerintah supra desa perlu menguran~ 
gi campur tangan pada proses penyusunan DURP. Dl 
samping itu, paket-paket program darl atas sUdah saatn
ya untuk dihilangkan, setidaknya dlk~rangl. 

Kedua, masyarakat desa perlu dlilbatkan dalam ~val~ 
uasi pelaksanaan program pembangunan desa yang dlblayal 
dana Bangdes. 

Ketiga, pencairan dana Bangdes p e r Lu d i a j uk a n , 
sekitar bulan Mei atau Juni; dan cara pencairan dananya 
bisa dilakukan sekaligus. 
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