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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa provinsi dan 

dibagi menjadi beberapa kabupaten/kota. Setiap provinsi maupun kabupaten 

memiliki peran masing-masing dalam menjalankan urusan pemerintahannya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah 

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan  didaerah dilaksanakan berdasarkan 

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi 

adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 

otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai  penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah 

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 

Setiap provinsi memiliki APBD yang telah diterima dari pemerintah untuk 

mengurusi rumah tangganya sendiri. Seperti Provinsi Riau yang menjalankan 

APBD dibawah naugan pemerintahan pusat, dimana Provinsi Riau itu sendiri 

terdiri dari berbagai Kabupaten dan berbagai Kecamatan serta beberapa Desa, 

seperti Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Desa Kemang Indah 

menjalankan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diperoleh dari APBDes. 

Ketika berbicara ADD (Alokasi Dana Desa) maka tidak akan terlepas dari 

APBDes. APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat 

perkiraan pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan dan rencana 

pembiayaan. APBdes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa 

seperti yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa  Kemang Indah Kecamatan Tambang 

Tahun 2015 

No Uraian  Jumlah sebelum 

perubahan (Rp) 

Jumlah setelah 

perubahan (Rp) 

1 Pendapatan asli desa 1.150.000 1.150.000 

2 Dana desa 271.952.434 271.952.434 

3 dana bagi hasil pajak - 18.353.800 

4 Dana bagi hasil retribusi desa - 3.755.400 

5 Alokasi dana desa 217.855.024 342.123.100 

6 Bantuan pemerintah provinsi - 500.000.000 

7 Bantuan pemerintah kabupaten - - 

8 Pendapatan lain-lain  - - 

Jumlah  490.957.458 1.137.334.734 

Sumber: Kantor Kepala Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Tahun 2015 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terjadi penambahan pendapatan yang 

awalnya Rp.490.957.458 berubah menjadi Rp.1.137.334.734,  hal ini dapat dilihat 

dari penambahan  pada dana bagi hasil pajak sebesar Rp.18.353.800, dana bagi 

hasil retribusi desa sebesar Rp.3.755.400, alokasi dana desa sebesar 

Rp.124.268.076, dan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp.500.000.000. 

Sebelumnya pada tahun-tahun yang lalu  dana bagi hasil retribusi desa tidak 

pernah dicantumkan, padahal dana retribusi desa sudah dipungut dari awal desa 

terbentuk. Saat perencanaan di rancang dana yang diperhitungkan adalah dana 

APBDes awal sebelum perubahan. Jika terjadi perubahan dan perubahan tersebut 

adalah pertambahan dana maka banyak program baru yang bisa dilaksanakan 

tampa mengurangi dana untuk program yang lama. Jadi semakin besar pendapatan 

desa semakin banyak program desa yang bisa dilaksanakan.  
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Tabel 1.2 Rincian Belanja Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Tahun 

2015 

N

o 
Bidang Uraian 

Jumlah 

sebelum 

perubahan 

(Rp) 

Jumlah 

sesudah 

perubahan 

(Rp) 

1 Penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

Belanja pegawai 160.450.000 212.950.000 

Operasional perkantoran  

Belanja barang dan jasa 

24.455.024 83.464.300 

Belanja modal 16.000.000 44.450.000 

Pembinaan lembaga 

masyarakat 

18.100.000 18.100.000 

2 Pelaksanaan 

pembangunan 

desa 

Pembangunan 

semenisasi dusun v 

95.000.000 95.000.000 

Pembangunan 

semenisasi dusun III 

99.000.000 99.000.000 

Pembangunan posyandu 21.952.434 21.952.434 

Pembangunan 

poskamling 

20.000.000 20.000.000 

Pembangunan 

poskamling 

12.500.000

  

12.500.000

  

Pembangunan portal 7.500.000 7.500.000 

Pemasangan KWH listrik 3.500.000 3.500.000 

Pembangunan 

semenisasi dusun I 

- 140.000.000 

Pembangunan 

semenisasi dusun II 

- 70.000.000 

Pembangunan 

semenisasi dusun III 

- 120.000.000 

Pembangunan 

semenisasi dusun IV 

- 120.000.000 

Rehab areal kantor desa - 50.418.000 

3 Pemberdayaan 

masyarakat desa 

Biaya kegiatan 

penyusunan RPJMdesa, 

RKPDesa, LKPJ desa  

dan LPPdesa tahun 2015 

12.500.000 18.500.000 

Belanja pegawai 4.800.000 4.800.000 

Barang dan jasa 7.700.000 7.700.000 

Biaya pelatihan kepala 

desa dan aparatur desa 

- 6.000.000 

Bintek aparatur desa - 6.000.000 

Total keseluruhan 490.957.458 1.137.334.734 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang, 2015 
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  Tabel 1.3 Rincian Belanja Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang 

Tahun 2016 

No Bidang Uraian Jumlah 

1 Penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

Belanja pegawai 138.750.000 

Operasional perkantoran  

Belanja barang dan jasa 

47.111.750 

Belanja modal 14.151.000 

Pembinaan lembaga masyarakat 121.920.000 

2 Pelaksanaan 

pembangunan 

desa 

Pembangunan  boxcoulver  64.015.000 

Pembangunan tangga dermaga 

dusun 1  

24.000.000 

Pembangunan tangga dermaga 

dusun 2 

20.000.000 

Pembangunan semenisasi dusun 2 96.058.000 

Pembangunan semenisasi dusun 4 127.981.000 

 Pembangunan jalan usaha tani 59.985.000 

Pembangunan pompa air dan 

jaringan air 

4.000.000 

Pembangunan gedung PAUD 139.998.000 

3 

 

 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

masyarakat desa 

 

 

Kegiatan pembinaan keamanan 

dan ketertiban 

3.600.000 

Kegiatan pembinaan pemuda dan 

olahraga 

4.000.000 

Kegiatan pembinaan organisasi 

perempuan/PKK 

4.000.000 

Kegiatan pendidikan anak usia 

dini 

19.950.000 

Kegiatan pelatihan kepala desa 

dan perangkat 

8.916.000 

kegiatan peningkatan kapasitas 

lembaga masyarakat 

4.000.000 

Kegiatan pemberdayaan 

posyandu 

2.500.000 

Total keseluruhan 904.935.750 

Sumber : Kantor Kepala Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang,  2016 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa  rincian belanja desa tahun 

2015 untuk penyelenggaraan pemerintahan sebelum perubahan sebanyak Rp 

219.005.024 sedangkan setelah perubahan sebanyak Rp 358.964.300, jadi selisih 
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setelah dan sebelum perubahan sebanyak Rp 139.959.276. Untuk pelaksanaan 

pembangunan  sebelum perubahan sebanyak Rp 259.452.434 sedangkan setelah 

perubahan sebanyak Rp 759.870, jadi selisih  setelah dan sebelum perubahan 

sebanyak Rp 500.418.000. 

Pemberdayaan masyarakat desa sebelum perubahan sebanyak Rp 

12.500.000 sedangkan setelah perubahan sebanyak Rp 18.500.000, jadi selisih 

sebelum dan sesudah perubahan sebanyak Rp 6.000.000. Sehingga total selisih 

keseluruhan rincian belanja desa  dari sebelum perubahan sebanyak Rp 

490.957.458 dan setelah perubahan sebanyak Rp 1.137.334.734 yaitu Rp 

646.377.276. 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa rincian belanja desa dari tahun 

2016  untuk penyelenggaraan pemerintahan sebanyak Rp 321.932.750, untuk 

pelaksanaan pembangunan sebanyak Rp 536.037.000  dan untuk pemberdayaan 

dan pembinaan masyarakat desa sebanyak Rp 46.966.000. 

Dari kwitansi pembayaran gaji karyawan tertulis bahwa jumlah gaji yang 

diterima oleh aparatur desa  Kemang Indah yaitu: 

1. Kepala desa : 1 orang, penghasilan tetap Rp 1.500.000/bulan 

2. Sekretaris desa/PNS: 1 orang,- 

3. Kaur : 4 orang, penghasilan tetap Rp 900.000/bulan 

4. Kepala desa dan perangkat desa : tunjangan Rp 2.950.000/ 12 bulan 

5. Kepala dusun : 5 orang, penghasilan  tetap Rp 750.000/bulan 

6. RW : 10 orang, insentif Rp 200.000/ bulan 

7. RT : 20 orang, insentif  Rp 100.000/ bulan 
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8. BPD, ketua, anggota : 7 orang, tunjangan perorang Rp 300.000/bulan, Rp 

250.000/bulan 

9. PTPKD : 4 orang,tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja  Rp 

2.750.000/ 6 bulan 

Jumlah gaji yang diterima menurut kwitansi gaji tidak sama dengan jumlah 

yang ada pada data rincian belanja desa tahun 2016. Kemudian  dari wawancara 

dengan aparatur desa didapatkan hasil bahwa dalam perencanaan APBDes  

terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama aparatur desa, anggota BPD, lembaga 

desa  dan warga yang diwakili oleh kepala Dusun tiap dusun, RT dan RW tiap 

dusun. Program dilaksanakan dengan pengawasan dari Kepala desa sebagai 

penanggung jawab dan aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

program. Namun data penggunaan alokasi dana desa tidak dimiliki oleh desa.  

Berdasarkan Tabel 1.2 dan 1.3 didapat bahwa alokasi dana desa banyak 

digunakan untuk pembangunan desa, namun berdasarkan wawancara dengan Leni 

Marlina selaku kepala urusan pembangunan menyatakan bahwa alokasi dana desa  

digunakan untuk gaji staf dan aparatur desa. Dalam penggunaan alokasi dana desa 

tidak ada keterbukaan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Berdasarkan 

tabel 1.2 terdapat biaya untuk pelatihan kepala desa dan aparatur desa, namun 

dalam pembuatan RPJMDesa dilakukan oleh jasa ahli.  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

penyelenggaraan pemerintah desa dalam penggunaan alokasi  dana  desa  

dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Berdasarkan latar belakang diatas maka 
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penulis tertarik melakukan penelitian  dengan judul “ANALISIS 

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015 DI DESA 

KEMANG INDAH KECAMATAN TAMBANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat masalah sebagai 

bahan penelitian yaitu: Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di 

Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di desa 

Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja. 

2. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

bagi instansi. 

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan  

bahan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
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5.1  Sistematika Penulisan 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : KERANGKA TEORITIS 

Pada bab ini berisikan teori-teori dan defenisi konsep yang 

mendukung penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta 

analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang 

akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang penggunaan 

alokasi dana desa Tahun 2015 di Desa Kemang Indah 

Kecamatan Tambang. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 


