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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengelolaan 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan 

diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan 

tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, 

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisiensi dan efektif.  

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen 

terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau 

pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), 

pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen 

diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan 

mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya 

organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner 

menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh 
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karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen 

secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu 

atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007). 

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap 

dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses 

dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu 

kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan 

evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah 

individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.  

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari 

pengelolaan adalah: (Poerwadarminta, 2002:123) 

1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 

2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang 

lain; 

3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 

Dalam bahasa inggris Pengelolaan “Management” yang artinya: pengurus, 

tata pimpinan, pengendalian, penyelengaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan 

pengemudian. Menurut Agus Sartono mengatakan bahwa manajemen adalah 



 25 

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. (Agus Sartono, 2001: 3) 

Agus Sartono mengatakan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. (Agus Sartono, 2001: 6) 

 

2.2    Penegertian Desa 

Menurut Bintarto (1983:6), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan 

geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam 

hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi 

Desa”menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, 

landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Winardi (1988) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah 

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa 
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(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini 

menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi 

kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan 

disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar. 

Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat 

kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosia lyang bersifat 

homogen, bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan 

wilayah lain di sekitarnya. 

Menurut Paul H. Landis, desa adalah daerah dimana hubungan 

pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah 

penduduk kurang dari 2500 orang. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa 

adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok 

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui 

otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan 
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pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

 

2.3 Pengertian Pembangunan Desa 

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, 

namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan 

keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan 

kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan 

dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara 

yang sedang berkembang. 

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam 

rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. 

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya 

disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan 

desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan 

masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti 

yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah 

merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya 

pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah 

memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan 

desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu 

metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar 

berikut ini: 
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a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan 

yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu 

proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, 

baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini 

akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan 

tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di  

dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila 

diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang 

sangat baik.  

b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat 

mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga 

merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan 

hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan 

perhatian ditujukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti 

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, 

perbaikan kampung halaman dan lain-lain.  

d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha 

kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan 

dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai 

dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan  
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masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2.4 Pemerintah Desa dan Otonomi Desa  

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu 

bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan 

yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern 

sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang bidang 

ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan 

tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak 

berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu 

timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan “rural 

industries” (Wasistiono, 2007). 

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu 

bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan 

yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern 

sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang bidang 

ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan 

tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak 

berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu 

timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan “rural 

industries” (Wasistiono, 2007). 

Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah undang-undang nasional tentang 

Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang 
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ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat 

diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU No.5 Tahun 1979 yang menyebutkan: 

“Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

UU No. 5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak kepada 

pemerintahan desa atau kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, 

yang peraturan-peraturannya bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi 

pemerintahan desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan 

pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah yang otonom di atasnya. 

Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin 

diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik 

pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam 

UU No.5 Tahun 1979, bahwa: “sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan 

mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih 

berlaku”.Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreativitas dan 

partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara 

mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal di banding masyarakat 

lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang berdasar pada 
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karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan 

ketergantungan.  

UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan 

wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki 

kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus 

senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi 

bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang 

istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana 

setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi 

sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam 

pemerintahan nasional. 

Dalam Peraturan Pemerintah  RI  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 
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Selain dari pada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara 

tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh 

kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa 

dan badan permusyawaratan desa. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor 

essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga 

pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai 

dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. 

2.4  Alokasi Dana Desa (ADD)  

Alokasi Dana Desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan 

beberapa proposisi tambahan.Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer 

dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, 

sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima 

sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai 

program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan 

pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya  

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai denganpotensi desa  
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c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 

kesempatanberusaha bagi masyarakat desa  

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.  

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak 

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari 

dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya 

pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). 

Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai 

dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, 

keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu: 

a. kemiskinan (jumlah penduduk miskin),  

b. Pendidikan dasar,  

c. Kesehatan,  

d. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan),  

e. Jumlah penduduk,  

f. Luas wilayah, 

g. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per 

hektar). 

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 

22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan 
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bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan 

berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang 

sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan 

asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan 

rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, 

Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa 

Proporsional (ADDP). 

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk 

desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 

34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi 

tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, 

sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan 

atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana 

Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud 

tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.  
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Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat 

(3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti 

dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). 

Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam 

Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana 

Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. 

 

2.5 Pengertian Pembangunan Fisik  

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi 

non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek 

pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang 

disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya 

masyarakatnya”. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya 

wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana 

perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan 

sarana umum lainnya. 

Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-

proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan 

hal tersebut, Sujarto (1985) mengemukakan beberapa contoh proyek 

pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi 

non fisik, yaitu: 

i.  Proyek pembangunan fisik bidang sosial antara lain:  

a. Bangunan perumahan  

b. Bangunan kesehatan  
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c. Sarana pemerintahan  

d. Sarana pemerintahan  

ii. Pembangunan social budaya antara lain:  

a. Bangunan sarana pendidikan 

b. Tempat ibadah  

c. Seni budaya  

d. Bangunan museum sejarah dan lain-lain  

iii. Proyek fisik social ekonomi antara lain:  

a. Pasar dan pusat perkotaan  

b. Pusat perkantoran dan perdagangan  

c. Bangunan pergudangan  

d. Terminal dan stasiun kereta api  

e. Jalan raya dan sebagainya  

Kondisi fisik juga dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya 

alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam 

sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau 

akibat relif geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan 

suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh itensitas hubungannya dengan dunia 

luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu 

sendiri. Menurut B.S Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan 

fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial 

budaya, politik daan pertahanan keamanan.  
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Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah 

desa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-

desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan atau dalam proses pembangunan 

desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang sedikit mempunyai sumber daya 

alam, atau tidak ada sama sekali. 

 

2.6 Faktotor Penghambat Pembangunan Desa  

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang 

dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau 

kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini 

tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang 

dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah 

sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara 

bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang 

sedang dihadapi. 

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang 

seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera 

diantipasi, diantaranya: 

a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;  

b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik 

yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber 

dana dari luar (eksternal)  

c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan 

secara efektif  
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d. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas  

e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan 

rasional.  

2.7 Pengertian Anggaran  

Anggaran Menurut Munandar (2001) anggaran adalah ”suatu rencana yang 

disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan,yang 

dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu 

yang akan datang.” 

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk 

pengendalian laba menyeluruh dapat didefenisikan secara luas sebagai suatu 

anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan 

pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch, 2000). 

Menurut Nafarin (2000), “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai 

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu 

tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga 

dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”. Menurut Sofyan (1996) “anggaran 

merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya 

pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung 

jawab manajemen”. 

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Oleh 

karena itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang memebedakan dengan 

sekedar rencana (Rusdianto, 2006). 



 39 

a. Dinyatakan dalam satuan moneter Penulisan dalam satuan moneter 

tersebut dapat juga didukung oleh satuan kwantitatif lain, misalnya unit. 

Penyusunan rencana kerja dalam satuan 10 moneter tersebut, bertujuan 

untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana 

tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang 

akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. 

Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kwantitatif moneter 

yang ringkas.  

b. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. Bukan berarti anggaran 

tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan 

misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. 

Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk 

memberikan batasan rencana kerja tersebut.  

c. Mengandung komitmen manajemen Anggaran harus disertai dengan upaya 

pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa 

yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk 

mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya 

bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan 

harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis.  

d. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana 

anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian 

organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.  
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e. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, 

tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh 

manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal 

organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan 

asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena 

jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan 

situasi yang ada. 

2.8   Pandangan Islam 

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. 

Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn 

Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu 

yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat 

manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun 

warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah 

dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan_Nya.  

Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat 

menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, 

pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha 

Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil 

seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.  

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang 

melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka 

rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik 
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awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, 

dan tujuan pada semua level. Nabi Muhammad saw. Sebagai rasulullah dan 

negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala 

sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan 

: “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang 

yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia 

termasuk orang yang merugi”. Pembangunan bangsa ( nation building ) seperti 

yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada 

potongan Q.S Ar-Ra’d :11) sebagai berikut: 

ِهْن َأْهِر الَلِه ۗ ِإَّن الَلَه َلا ُيَغِيُر َها ِبَّقْىٍم َحَّتىٰ ُيَغِيُروا َها  َلُه ُهَعِّقَباٌت ِهْن َبْيِن َيَدْيِه َوِهْن َخْلِفِه َيْحَفُظىَنُه

 ِبَأْنُفِسِهْن ۗ َوِإَذا َأَراَد الَلُه ِبَّقْىٍم ُسىًءا َفَلا َهَرَد َلُه ۚ َوَها َلُهْن ِهْن ُدوِنِه ِهْن َواٍل

Artinya” Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

(bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” . 

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah 

makakaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat 

mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka 

17 lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak 

akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu 

sendiri untuk berubah. 
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2.9   Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 
Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

1. Fauzan 

Azim, 

(Univers

itas 

Islam 

Riau, 

2015) 

Penggunaan 

Alokasi 

Dana Desa 

Tahun 2015 

di Desa-Desa 

Kecamatan 

Bangkinang 

Seberang 

Kabupaten 

Kampar 

Penggunaan ADD pada 

desa Binuang dan desa 

Muara Uai kecamatan 

bangkinag seberang 

kabupaten Kampar 

ditinjau dari beberapa 

indikator dalam 

Evaluasi penggunaan 

ADD cukup baik. 

Walaupun masih 

terdapat perbedaan 

pendapat dari masing-

masing pihak yaitu 

instansi terkait dan 

keluhan-keluhan dari 

masyarakat setempat, 

tetapi perbedaan 

pendapat tersebut masih 

bisa diatasi dengan cara 

musyawarah dan 

keluhan dari masyarakat 

desa binuang kecamatan 

bangkinang seberang 

kabupaten Kampar 

dapat dijadikan batu 

loncatan bagi 

pemerintah desa dalam 

meningkatkan 

penggunaan Alokasi 

Dana Desa untuk 

masyarakat. 

Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu 

dapat dilihat dari 

masing-masing judul, 

lokasi penelitian 

yang berbeda dan 

waktu yang berbeda. 

Peneliti yang 

pertama membahas 

tentang penggunaan 

alokasi dana desa. 

Peneliti yang kedua 

membahas tentang 

pelaksanaan 

pengelolaan aklokasi 

dana desa. Peneliti 

ketiga membahasa 

tentang efektivitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa dan yang 

keempat membahasa 

tentang Pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

(ADD).Sedangkan 

penulis membahas 

“Efektifitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

dalam Upaya 

Meningkatkan 

Pembangunan Fisik 

di Desa 

Alampanjang 

Kecamatan 

Rumbio Jaya 

Kabupaten 

Kampar”. 
 

2 Abu 

Rahum, 

(Univers

itas 

Mulawa

rman, 

Implementasi 

Pengelolaan 

Alokasi 

Dana Desa 

(ADD) 

dalamPemba

Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa(ADD) dalam 

Pembangunan Fisk Desa 

Krayan Makmursudah 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

2015) ngunan FisIk 

Desa Krayan 

MakmurKec

amatanLong 

Ikis 

Kabupaten 

Paser 

terlaksana denganbaik 

dan berdasrkan prosedur 

yang ada, dan segala 

proses yang ada mulai 

dariperencanaan, 

pelaksanaan, 

penatausahaan, laporan 

dan 

pertanggungjawaban 

itusudah melalui 

prosedur yangdilakukan 

oleh pemerintah desa 

dengan 

masyarakatadapun 

faktor pendukung dalam 

hal pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

iniadalah masyarakat 

ikut berpartisifasi dalam 

setiap kegiatan yang ada 

sehinggajalannya 

seluruh kegiatan proses 

pembangunan ini 

dilakukan dengan baik 

3 Nova 

Sulastri, 

(Univers

itas 

Halu 

OleoKe

ndari, 

2016) 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Alokasi 

Dana Desa 

(ADD)Dala

m 

Meningkatka

n 

Pembanguna

n Fisik 

DesaLakapo

do 

Kecamatan 

Watopute 

Kabupaten 

Muna 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Efektifitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

dalam meningkatkan 

pembangunan fisik Di 

Desa Lakapodo 

Kecamatan Watopute 

Kabupaten Muna, 

dimana ada tiga tahap 

yakni perencanaan, 

pelaksanaandan 

pertanggungjawaban. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, tahapan 

perencanaan, dilihatdari 

musrembang yang 

diadakan tim 

pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa masih 

kurangefektif, dimana 

dalam kegiatan 

musrembang partisipasi 

masyarakat masih 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian ini 

sangat rendah, 

dikarenakan kurangnya 

transparansi informasi 

yang disampaikan oleh  

perangkat Desa 

Lakapodo kepada 

masyarakat. Tahapan 

pelaksanaan berdasarkan 

hasil penelitian kurang 

efektif, dimana 

penggunaan anggaran 

Alokasi Dana Desa 

dapat terselesaikan 

dengan baik namun 

dikarenakan kurangnya 

transparansi 

informasiterkait 

pelaksanaan 

perencanaan kegiatan 

oleh pemeintah desa 

kepada 

masyarakat,sehingga 

pencapaian tujuan 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yang 

dilakukan di Desa 

Lakapodo masih kurang 

efektif. 
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2.10  Konsep Operasional 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Menurut 

Peraturan Bupati 

Kampar  Nomor 

8 Tahun 2016 

1. Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kepala Desa mengadakan 

sosialisai pelaksanaan ADD 

dan membentuk Tim 

Pelaksana ADD yang 

ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa sesuai ketentuan 

peraturan yang berlaku 

Adanya partisipasi 

masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan 

ADD Adanya laporan 

mengenai rincian dana dan 

rencana kegiatan penggunaan 

dana ADD kepada 

masyarakat. 

b. Kepala Desa dan Perangkat 

Desa membuat rencana detail 

tentang penggunaan ADD 

untuk penyelenggaraan 

pemerintahan 

c. Kepala Desa bersama LPMD 

dan tokoh masyarakat 

membuat rencana detail 

tentang ADD untuk 

pemberdayaan masyarakat 

termasuk rencana biaya, 

kelompok sasaran, kebutuhan 

material dan tenaga dari 

masyarakat dan lain-lain 

sesuai kebutuhan yang 

berlaku. 

 

d. Setelah Peraturan Desa 

tentang APBDes ditetapkan, 

maka Tim Pelaksana ADD 

Tingkat Desa dapat mulai 

melakukan kegiatan yang 

diawali dari penyusunan 

program kegiatan (yang 

didanai dari ADD) 

e. Adanya partisipasi 

masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan 

ADD 
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3. Pengawasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pertanggungja

waban  
 

 

f. Adanya pengawasan 

masyarakat terhadap tim 

pelaksana ADD Adanya 

pengawasan oleh lembaga-

lembaga desa lainnya 

g. Adanya pengawasan oleh 

lembaga-lembaga desa 

lainnya 

 

h. Adanya keterbukaan 

mengenai hasil pelaksanaan 

ADD Keterbukaan informasi 

terhadap laporan 

pertanggungjawaban ADD 

i. Keterbukaan informasi 

terhadap laporan 

pertanggungjawaban ADD 

 

Sumber : Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 

2.11  Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan menganalisa dan menghindari kesalahpahaman dalam 

penggunaan konsep-konsep dalam penelitian ini, maka penulis memperjelas 

tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang 

penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat defenisi konsep dalam penelitian ini: 

a. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

b. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan 

oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin 
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dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi 

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.  

c. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk Desa Alampanjang yang 

bersumber dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

d. Pembangunan fisik adalah perwujudan nyata dari pembangunan segi non 

fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek 

pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan 

yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial 

serta budaya masyarakatnya”. Dengan kata lain bahwa perubahan itu 

identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti 

adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana 

pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. 

2.12  Kerangka Pemikiran  

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 

tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan 

desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan 

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU 

Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama 

dalam merencanakan,melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan 

yang terjadi di desa. 

Untuk itu,dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya 

pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan 
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pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di 

desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfous pada menciptakan sebuah 

proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga 

pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni 

sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil 

kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. 

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Desa 

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar belum sesuai dengan 

prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya 

pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada 

aspek perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang 

akan diteliti di Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, 

terkait dengan bagaimana efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam 

meningkatkan pembangunan fisik di Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di 

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tahun 2018. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di 

gambarkan pada skema di bawah ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Menurut Goerge Edward III 

 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 

Tahun 2016 

Tata Cara Pembangunan dan Penetapan 

Rincian 

Alokasi Dana Desa setiap Desa di 

Kabupaten Kampar 

Tahun Anggaran 2016 

 

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa 

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar 

 

1. Perencanan 

2. Pelaksanaan  

3. Pengawasan  

4. Pertanggungjawaban  

 

Terlaksana 

Cukup Terlaksana 

Tidak Terlaksana 

 


