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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

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. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi  pemerintah  untuk  

mengatasi  ketimpangan  pembangunan  yaitu  dengan melaksanakan  

pembangunan  nasional  yang menaruh  perhatian  besar  terhadap  

pembangunan desa. 

Pembangunan desa mempunyai peranan yang  sangat  penting  dan  

strategis  dalam rangka  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan  Daerah,  

karena  di  dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan  hasil-

hasilnya  serta  menyentuh  secara langsung  kepentingan  sebagian  besar 

masyarakat  yang  bermukim  di  perdesaan dalam  rangka  upaya  

meningkatkan kesejahteraan mereka. 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  
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sendiri. Dalam  menyelengarakan  kewenangan, tugas  dan  kewajiban  desa  

dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  pembangunan  maka  

dibutuhkan  sumber  pendapatan desa. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam 

pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap 

pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan 

secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses 

baru tentang desentralisasi Desa di awali dengan digulirkannya Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 

dalam undang-undang. 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah 

otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, 

partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan 

pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, 

provinsi dan pemerintah pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-
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masing sebesar 10 %  untuk Alokasi Dana Desa. Dengan mengalokasikan 

dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan 

pembangunan di pedesaan melalui dana APBN kabupaten, provinsi dan 

pemerintah pusat akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat yang tinggal di pedesaan. 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah bantuan keuangan 

dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 

kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah Desa. 

Satu diantara tujuan atau sasaran Alokasi Dana Desa adalah 

meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Diharapkan dengan 

adanya ADD kiranya dapat menjadi kemajuan desa dalam bentuk 

pembangunan fisik maupun nonfisik. 

Pembangunan fisik merupakan wujud dari pembangunan desa, akan 

tetapi sarana dan prasarana  desa  masih  kurang  memadai  dalam  pencapaian  

pembangunan  yang berkelanjutan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dana  

merupakan  faktor  dasar  dalam meningkatkan pembangunan desa. 

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluraan 

alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada Desa. Pemerintah kabupaten/ 

kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa. Dalam penyusunan BPD dan Kepala Desa merupakan rekan 
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kerja dimana Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk mengawasi 

jalannya roda pemerintahan Desa sedangkan kepala desa sebagai orang  

penggerak utama dalam desa tersebut.  

Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya adalah Desa yang 

dikategorikan sebagai desa kiat membangun terutama pembangunan fisik. 

Dalam hal itu mustahil tanpa adanya biaya yang memadai. Dalam 

pembangunan fisik Desa Alam Panjang sangat didukung dengan adanya 

Anggaran Dana Desa (ADD).  

Kabupaten Kampar mengeluarkan kebijakan tentang Anggaran Dana 

Desa (ADD) kepada Desa Alam Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) 

Di Desa Alam Panjang Tahun 2012-2016 

 

No Tahun Jumlah Dana  

1 2012 237.650.500 

2 2013 252.400.000 

3 2014 286.755.000 

4 2015 402.877.450 

5 2016 411.771.600 

Sumber : Kantor Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa besar jumlah Alokasi Dana 

Desa dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Dalam PERBUP 

Kampar Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 5 disebutkan bahwa pengalokasian 

alokasi dana desa bagi masing-masing desa dialokasikan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah 

desa dan tingkat kesulitan geografis desa.  

Adapun realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alam 

Panjang adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana  

Desa (ADD) di Desa Alam Panjang Kecamatan  

Rumbio Jaya Tahun 2016 

 

No Bentuk Pengeluaran Jumlah Dana 

1 Operasional Pemerintahan Desa 211.000.000 

2 Pembangunan Desa 112.000.000 

3 Bidang Pembinaan 37.771.600 

4 Bidang Pemberdayaan 51.000.000 

Jumlah 411.771.600 

Sumber : Kantor Desa Alam Panjang Tahun 2016 

Adapun realisasi penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 411.771.600 Rupiah. Alokasi Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk 

Operasional Pemerintahan desa seperti : Gaji RT, RW, Kepala Dusun dan 

Perangkat Desa, Pembelanjaan ATK, Tunjangan BPD, dll.  

Selanjutnya bidang pemberdayaan seperti : pemberdayaan LPM, 

pemberdayaan posyandu, serta pelatihan Kepala Desa dan perangkat.  

 Kemudian untuk Bidang Pembinaan telah dianggarkan 37.771.000 

Rupiah. Pada implementasi saat ini masih satu program yang berjalan yaitu 

penyuluhan narkoba bagi pemuda Desa Alam Panjang. Ketika penulis 

menanyakan kepada aparat desa program apa saja yang akan dilakukan dalam 

bidang pembinaan ini dan berapa biaya program penyuluhan narkoba serta 

berapa sisa uang pembinaan tersebut aparat desa tidak dapat memberikan 

jawaban. 

Adapun program pembangunan yang telah di selenggarakan oleh 

Pemerintah Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya tahun 2016 dapat 

dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 1.3 

Rincian Alokasi Dana Desa terhadap  Kegiatan Pembangunan  

di Desa Alam Panjang Kecamatan  

Rumbio Jaya Tahun 2016  

 

No Program Pembangunan Jumlah Dana Terealisasi 

1 semenisasi jalan 53.600.000 40% 

2 Drainase 58.400.000 60% 

Jumlah 112.000.000   

Sumber : Kantor Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 2016 

Dapat dilihat dari tabel, bahwa program pembangunan yang 

dilaksanakan di Desa Alam Panjang ada 2 Program yaitu Pertama semenisasi 

jalan terealisasi 40 %.  Selanjutnya Drainase hanya terealisasi 60%. Dari tabel 

diatas dapat disimpulkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di 

Desa Alam Panjang belum berjalan dengan baik. 

 Sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 dalam pasal 13 

poin 1 dijelaskan tentang azas pengelolaan keuangan desa yang berbunyi : 

Keuangan  Desa  termasuk  Alokasi  Dana  Desa  dikelola berdasarkan  azas-

azas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. 

Dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Alam Panjang belum dapat 

menjiwai azas-azas dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Seperti : 

transparansi berdasarkan hasil observasi dan pengalaman pemerintah desa 

belum transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa masih 

enggan dan tertutup untuk membicarakan tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban menyebabkan masyarakat 

tidak mengetahui keuangan desa pada umumnya dan ini dapat mengurangi 
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proses pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang 

dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Karena masyarakat merupakan 

pengawasan terbaik dalam proses implementasi kebijakan. 

Berdasarkan Peraturan Desa Alam Panjang Nomor 05 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 

2015 dalam pasal 1 ayat 2 yaitu Belanja Desa diantaranya Bidang 

Pembangunan seperti pembangunan posyandu dengan anggaran dana sebesar 

16. 860.000 Rupiah. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 

01 (5/12/2016) bahwa sejak tahun 2015-2016 tidak ada pembangunan 

posyandu di Desa Alam Panjang, sehingga terdapat indikasi bahwa laporan 

Peraturan Desa Alam Panjang Tahun Anggaran 2015 pada bidang 

pembangunan belum terlaksana sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan 

Desa tersebut. 

Selanjutnya untuk Bidang Pembinaan telah dianggarkan 37.771.600 

Rupiah. Pada implementasi saat ini masih satu program yang berjalan yaitu 

penyuluhan narkoba bagi pemuda Desa Alam Panjang. Ketika penulis 

menanyakan kepada aparat desa program apa saja yang akan dilakukan dalam 

bidang pembinaan ini dan berapa biaya program penyuluhan narkoba serta 

berapa sisa uang pembinaan tersebut aparat desa tidak dapat memberikan 

jawaban. 

Kemudian Berdasarkan pengamatan penulis pembangunan yang 

dilakukan di Desa Alam Panjang kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

hanya semata pembangunan fisik saja dan masih kurangnya pembangunan non 

fisik seperti pelatihan kreatifitas masyarakat. Misalnya : pelatihan 
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keterampilan bagi pelajar yang tamat SMA dan pelatihan kewirausahaan bagi 

Ibu Rumah Tangga. Selain itu ada indikasi pembangunan yang dilakukan 

belum tepat sasaran. Misalnya lokasi yang ramai dilalui masyarakat belum di 

semenisasi sedangkan lokasi jalan yang sepi dilalui warga mendapatkan 

semenisasi.  

Dari latar belakang masalah diatas yang ditemui di lapangan maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan 

di Desa Alam Panjamg Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar “           

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang 

ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman 

dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi  Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan 

Pembangunan di Desa Alam Panjamg Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar ? 

2. Apa faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)   

Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Alam Panjamg Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Alam Panjamg 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar; 
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2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Alam Panjamg 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil 

keputusan dalam permasalahan pengelolaan Alokasi Dana Desa serupa, 

sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini 

sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan. 

2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media 

untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan 

berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman 

penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik,sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sitematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain meliputi : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab I ini sebagai pendahuluan dimana penulis 

menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan sitematika 

penulisan. 
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BAB II  :  TELAAH PUSATAKA 

  Dalam telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Dalam metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisi gambaran umum objek yang akan diteliti dan 

tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi 

penelitian, Karakteristik dan demografi. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang 

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Peningkatan 

Pembangunan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar Tahun 2016 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik 

dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa 

lebih baik lagi kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


