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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Desa 

Desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia. Secara 

historis, asas desentralisasi itu telah ada dan dilaksanakan di Zaman Hindia 

Belanda dengan adanya Undang-undang Desentralisasi (Decentrakisatie Wet) 

tahun 1903. Dalam penyelenggaraan Pemerintah sebenarnya tiga tahun setelah 

proklamasi kemerdekaan telah diundangkan UU Nomor 22 Tahun 1948 

tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Daerah 

Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan : Provinsi, 

Kabupaten, dan Desa, Nagari, marga dan sebagainya yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ditetapkan hanya saja dalam 

penyelenggaraannya selalu bersama asas sentralistik.  

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi 

disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi menurut H.A.W Widjaja 

(2011:21) adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah 

yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan 

otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada 

masyarakat. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan tersebut antara 

lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 
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Widjaja  (2003:  165)  menyatakan  bahwa  otonomi  desa  merupakan 

otonomi  asli,  bulat,  dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian  dari 

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli 

yang dimiliki  oleh desa  tersebut. 

Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa didalam sisitem pemerintahan yang berkedudukan 

di Daerah Kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 

serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. 

Namun  harus  selalu  diingat  bahwa  tiada  hak  tanpa  kewajiban,  

tiada kewenangan  tanpa  tanggungjawab  dan  tiada  kebebasan  tanpa  batas.  

Oleh karena  itu,  dalam  pelaksanaan  hak,  kewenangan  dan  kebebasan  

dalam penyelenggaraan  otonomi  desa. Jangan dilakukan secara kebablasan 

sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia,  tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, 

provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan 

membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

Pelaksanaan  hak,  wewenang  dan  kebebasan  otonomi desa  

menuntut  tanggungjawab  untuk  memelihara  integritas,  persatuan  dan 

kesatuan  bangsa  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan 

tanggungjawab  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  

dilaksanakan dalam  koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  

(Widjaja,  2003: 166). 
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Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan 

persoalan yang tiada henti menjadi polemik diberbagai kalangan pemerhati, 

baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga 

non-pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi terlihat setelah Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah hanya 

memberikan porsi otonomi kepada kabupaten atau kota saja dan 

memposisikan desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan 

publik yang harus diselesaikan oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 

72 tahun 2005 tentang desa pun belum memberikan ruang yang cukup bagi 

desa untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri, karena urusan-urusan 

publik yang bersifat mekanis saja yang diberikan kepada masyarakat desa. 

Ini terlihat dari pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang 

hanya memberikan 4 macam Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa mencakup: 

a. urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal usul desa; 

b. urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

c. tugas  pembantuan  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-

undangan diserahkan kepada desa. 

 

2.1.1 Desa 

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 

Tanah air, Tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari prespektif geografis desa 
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atau Village diartikan sebagai “a group of houses or shops in a country area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-

usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di 

Kabupaten. 

Menurut HAW. Widjaja (2010 : 4)  desa merupakan institusi yang 

otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif 

mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi 

membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang 

dimaksud dengan Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut 

dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  

hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  

dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  

berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional 

yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Desa berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 

diberikan Kewenangan meliputi:  

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

2) Kewenangan lokal berskala Desa;  

3) Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  

Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; dan 
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4) Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  

Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelengara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan 

pelayanan terhadap masyarakat  

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ADD di Kabupaten Kampar maka 

pengelola ADD mempunyai tugas dan peran sesuai dengan tingkatannya: 

1. Tingkat Desa Secara Umum pengelola ADD di desa terdiri dari : 

a. Kepala Desa 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

c. Sekretaris Desa 

d. Bendahara Desa 

e. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM//Pokmas/PKK/Karang 

Taruna/OMS) 

Di Desa Alam Panjang pelaksana kegiatan ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Desa, yang termuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Tingkat Desa dengan susunan sebagai berikut : 

1. Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana tugas kepala desa dari 

perangkat desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) 

2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : Sekretaris Desa 

dan Perangkat Desa. 

3. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa 
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4. Bendahara Desa : perangkat desa yang ditunjuk oleh melalui surat 

keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan ) 

5. Ketua perencana dan pelaksana partisipatif pembangunan : Ketua 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). 

6. Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim Penggerak PKK 

Desa. 

Tugas penanggungjawab selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut : 

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

dan perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK dan lembaga lainnya, untuk 

membahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan Rencana Kegiatan Desa 

(RKD) yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). 

2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDesa) melalui rapat /pertemuan untuk mendapat tanggapan 

masyarakat tentang penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDesa). 

3. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang dibiayai dari 

Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Desa 

5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pelaksana Kegiatan di 

Desa. 
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6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban 

Keuangan Desa serta Laporan Swadaya Masyarakat secara berjenjang 

Kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten 

7. Menetapkan kebijakan tentang pelaksana APBDesa 

8. Menetapkan tentang pengelolaan barang Desa 

9.  Menetapkan Bendahara Desa  

10. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan  

11. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 3 ayat(1) Kepala  Desa  

sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa  adalah  Pemegang  Kekuasaan  

Pengelolaan Keuangan  Desa  dan  mewakili  Pemerintah  Desa  dalam  

kepemilikan  kekayaan  desa  yang dipisahkan;  

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai 

kewenangan:  

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apbdesa  

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa  

c. Menetapkan bendahara desa  

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan  

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 

sebagai berikut : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggungjawab kegiatan 

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Tim Fasilitasi Tingkat 

Kecamatan 
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3. Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada 

penanggungjawab kegiatan 

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 5 ayat (2) Sekretaris 

Desa  selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa; 

4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;dan 

5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

Dalam PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014  Tugas Bendahara 

sebagai berikut : 

a. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ 

membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa. 

b.  Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.  

c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban.  
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d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Dalam H.AW. Widjaja (2002 :80) Tugas pokok Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD) adalah membantu pemerintah Desa atau kelurahan 

dalam : 

1) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asa musyawarah 

2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa partisipasi masyarakat untuk 

melaksanakan pembangunan secara teerpadu baik yang berasal dari 

berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong 

masyarakat. 

3) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan 

ketahanan Desa atau Kelurahan. 

Tugas Tim Penggerak PKK Selaku Ketua Pemberdayaan Dan 

Kesejahteraan Keluarga Desa sebagai berikut : 

a. Bersama Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan memfasilitasi 

kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan 

pemberdayaan perempuan. 

b. Bersama ketua LKMD membina bersama LPP Posyandu 

c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

d. Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

e. Merekapitilasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis 

f. Meggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat 
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g. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa 

selaku penanggungjawab kegiatan. 

Dalam Pasal  55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan 

Desa  mempunyai fungsi: 

1. Membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

2. Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat Desa; dan 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

 

2.1.2 Keuangan Desa 

Dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014  Keuangan  Desa  

adalah  semua  hak  dan  kewajiban Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  

serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Keuangan Desa menurut Hanif Nurcholis (2011: 81) adalah semua hak 

dan kewajiiban dalam rangka penyelenggaraan pemerinthah desa yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan 

desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan 

urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari 

APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari 

APBN. 
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Sumber pendapatan desa berasal dari : 

a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah. 

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan 

dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa. 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi kesetiap desa 

secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. 

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparansi 

artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan 

secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam 

penyusunannya disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem 

pemerintahan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan 

pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran 

nasional dan daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  

Menurut Hanif Nurcholis (2011:85) Anggaran belanja dan pendapatan 

desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan 
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yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

Penyelenggaraan pemerintah desa yang outputnya berupa pelayanan publik, 

pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya 

setiap tahun dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa 

yang dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (1)  Anggaran  Pendapatan  

dan  Belanja  Desa  terdiri  atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Desa. Diteruskan  dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 pasal 

1 ayat (11) tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa bahwa 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  selanjutnya  disebut APBDesa,  

adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas : 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi penerimaan uang melalui rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Bagi hasil Pajak Kabupaten/kota 

3. Bagian dari retribusi Kabupaten/kota 

4. Alokasi Dana Desa 

5. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, dan desa 

lainnya 
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6. Hibah 

7. Sumbangan pihak ketiga 

b. Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

akandiperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri : 

belanja langsung dan Pembiayaan Desa. 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan desa meliputi : penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 

 

2.1.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

a. Pengertian Pengelolaan   

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982), pengelolaan adalah kegiatan 

pemanfaatan dan  pengendalian atas semua sumber dayayang diperlukan 

untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pengelolaan juga 

dapat dikatakan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia ataupun 

sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 
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b. Pengertian Alokasi Dana Desa 

Bila mencermati isi peraturan Bupati Kampar nomor 8 tahun 2016 

pasal 1, yang mengatur tentang ADD yang berbunyi : Alokasi  Dana  

Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah 

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Alokasi  Dana  Desa (ADD) adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian  dana  

perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ).   

Diteruskan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 

bahwa  Alokasi  Dana  Desa  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  

bersumber  dari  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  

yang  diterima  oleh  kabupaten/Kota  untuk  Desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh perseratus). Berdassarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Bagian dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota, alokasi dari APBN, bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang 

tidak mengikat pihak ketiga. 
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Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

mendanai keseluruhan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana 

tersebut digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa 

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. 

Dijelaskan juga bahwa Pemerintah  Daerah  memberikan  Alokasi  

Dana  Desa kepada  Desa dalam  rangka  mendukung  pelaksanaaan  

penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  

pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1)  

Pendapatan  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber 

dari: 

a. Pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil  usaha, hasil  aset,  swadaya  dan  

partisipasi,  gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara;  

c. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah   Kabupaten/Kota; 

d. Alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari dana     perimbangan  

yang  diterima Kabupaten/Kota; 
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e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah    

Provinsi  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 

Kabupaten/Kota;  

f. Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari pihak ketiga; dan 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Alokasi  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  d  

paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus)  dari  dana  perimbangan  yang  

diterima Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  

setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus. 

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 

setiap desa dikecamatan yang ada. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) 

dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan Variabel Independen 

tambahan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Dana Desa (ADD) yang di dapatkan 

oleh Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 

70% dan Variabel Independen tambahan 30 %. 

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi 

secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa 

yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa 

Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan 

Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. 

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting 

untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk 
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mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat  dan pelayanan dasar 

umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan 

masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut : 

1. Indikator kemiskinan 

2. Indikator Pendidikan Dasar 

3. Indikator Kesehatan 

4. Indikator Keterjangkauan Desa 

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh 

masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut : 

1. Indikator Jumlah Penduduk 

2. Indikator Luas Wilayah 

3. Indikator Potensi Ekonomi 

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun) 

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada 

bagian Pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang 

ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan 

permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian 

Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui camat setelah 

dilakukan verifikasi oleh pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa 

pada Setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut 

lampirannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pelayanan Set Daerah 

(BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD akan 

menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. 
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Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara 

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah 

kabupaten/kota. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD 

dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan 

mengacu pada peraturan Bupati/Walikota.Penggunaan Anggaran Alokasi Dana 

Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja  aparatur  dan  

operasional  pemerintah  desa,  sebesar  70%  (tujuh puluh  persen) untuk  

biaya  pemberdayaan  masyarakat.  Bagi  Belanja  Pemberdayaan  Masyarakat 

digunakan untuk:  

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.  

b. Penyertaan  modal  usaha  masyarakat  melalui  BUMDesa. 

c. Biaya  untuk  pengadaan ketahanan pangan.  

d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.  

e. Teknologi Tepat Guna.  

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.  

g. Pengembangan sosial budaya.  

h. Dan sebagainya yang dianggap penting. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah  sebagai berikut : 

1. Meningkatkan  pelayanan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa dalam  

rangka  mengoptimalkan  dan  mendukung  pelaksanaan pembangunan  

Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa; 
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2. Meningkatkan  pelaksanaan  penyelenggaran  Pemerintahan  Desa dalam  

rangka  mengoptimalkan  dan  mendukung  kewenangan lembaga  

kemasyarakatan  Desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan secara partisipatifsesuai dengan potensi Desa; 

3. Meningkatkan  pemerataan  pembangunan,  kesejahteraan, kesempatan  

berpartisipasi  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa 

4. Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong  royong  masyarakat; dan  

5. Meningkatkan kemandirian desa intinya program Alokasi Dana Desa 

bertujuan mempercepat Pembangunan Desa dengan alokasi dana yang 

dikelola langsung oleh masyarakat. 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 

tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. 

Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif 

dan efisien. Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian 

yang  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  Desa  dalam APB Desa 

oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus 

memenuhi prinsip  Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang terdapat dalam 

PERBUP Kampar No. 8 Tahun 2016. Asas dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas yang 

melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus bercermin dalam 

setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna 

jika tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar 
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Nomor 8 Tahun 2016 dalam pasal 13 ayat (1) tentang azas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yakni sebagai berikut : 

1. Asas Transparan 

Yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan 

informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi 

oleh pihak lain yang berwenang. 

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian 

bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada 

masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan (kerangka Konseptual, SAP :2005). 

Kurang transparansinya dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat 

dan tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik, adanya 

aliran dana tertentu (non-budgeter), yang hanya diketahui segelintir orang 

merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana 

tersebut. 

Transparansi berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan 

kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ 

mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Dikaitkan 

dengan penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa ini, maka fenomena 

yang akan digunakan untuk mengukur transparansi adalah : 

a. Kemudahan akses publik terhadap informasi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dan kebijakan Alokasi Dana Desa. 
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b. Sosialisasi informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 

kebijakan Alokasi Dana Desa. 

2. Asas Akuntabel 

Yaitu  setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban 

(LAN : 2003).  Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan 

dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat 

maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya, sesuai peraturan perundang-

undangan. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan 

dilihat dalam asas akuntabel yang akan mempengaruhi pengelolaan 

keuangan desa adalah :  

a. Kejelasan Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

b. Informasi kepada publik mengenai pelaporan Alokasi Dana Desa 

3. Asas Partisipatif 

Yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan 

masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, 

utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dan program 

kegiatan pembangunan di desa. Dikaitkan dengan penelitian pengelolaan 

alokasi dana desa ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur 

komunikasi adalah : 
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a. Keterlibatan efektif masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa 

b. Membuka ruang peran serta masyarakat dalam pengelolaan alokasi 

dana desa 

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran 

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 

konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip 

akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan 

Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Seperti, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam 

asas Tertib dan Disiplin Anggaran yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan ADD adalah : 

a. Taat hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

b. Tepat waktu dan tepat jumlah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

c. Kesesuaian prosedur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

 

2.1.5 Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD 

Pertanggungjawaban ADD tertintegrasi dengan pertanggungjawaban 

APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah 

pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan 

dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut : 
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a. Laporan Berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana 

ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan 

ini adalah relisasi  penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. 

b. Laporan akhir penggunaan  ADD, yang mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan 

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. 

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari 

tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kepada tim pendamping 

tingkat kecamatan secara bertahap. Sedangkan permasalahan pembiayaan 

dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota diluar dana 

Alokasi Dana Desa (ADD). 

 

2.1.6 Pembinaan dan Pengawasan ADD 

Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran 

Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kab/Kota 

dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan 

keuangan desa. 

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/kota meliputi : 

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD 

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa 

yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban APBDesa. 
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c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan 

aset desa. 

d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan 

desa. 

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi : 

1. Memfasilitasi administrasi keuangan desa 

2. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. 

3. Memfasilitasi pelaksanaan ADD 

4. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban APBDesa. 

 

2.1.7 Perencanaan Pembangunan Desa 

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) tentang Pedoman Pembangunan  Desa, 

disebutkan bahwa  Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan 

Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa. 

Lebih lanjut dijelaskan pembangunan partisipatif adalah suatu sistem 

pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasi 

oleh Kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 

keadilan sosial. 
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Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian kessejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perlakuan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat 

gotong royang. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan pembangunan desa. 

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, 

pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang 

secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 

Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa 

dapat didampingi masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat atau sebutan lain 

akan melakukan koordinasi pendamping di wilayahnya. 

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Perncanaan Pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka 

waktu 6 tahun ; dan 
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b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 

(8) yang dimaksud Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan kualitas  

hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Desa.  

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 78 

berbunyi : 

1) Pembangunan  Desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  

Desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan  prasarana  

Desa,  pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  

sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  

2) Pembangunan  Desa  meliputi  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

3) Pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  

mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  

guna mewujudkan  pengarusutamaan  perdamaian  dan keadilan sosial. 

Menurut Sondang P. Siagian, (2009 :4), pembangunan didefinisikan 

sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara 

terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 
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Berdasarkan definisi pembangunan diatas maka Ciri-ciri pembangunan 

yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul 

terkait pembangunan yaitu: 

1. Pembangunan merupakan suatu proses.  

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai 

sesuatu untuk dilaksanakan.  

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka pendek.  

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.  

5. Pembangunan mengarah pada moderntias.  

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan 

perdefinisi bersifat multidimensional,  

7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha 

pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin 

kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi 

negara bangsa yang sejajar. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 63 

tentang Perencanaan Pembangunan Desa yaitu : 

1) Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  disusun 

perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. 

2) Perencanaan  pembangunan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  

disusun  secara  partisipatif  oleh  pemerintahan  desa sesuai dengan 

kewenangannya. 
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3) Dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat 1  wajib  melibatkan  lembaga kemasyarakatan desa. 

 

2.1.8 Penyusunan RPMJDesa 

Perncanaan Pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan 

tahapan yang meliputi : penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. 

RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama tiga blan terhitung sejak 

pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada 

bulan Juli tahun berjalam. 

Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah 

kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggara Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain : penetapan dan 

penegasan batas desa, pendapatan desa, penyusunan tata ruang desa, 

penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, 

penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat 

perkembangan pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, dan kegiatan lainnya sesuai dengan 

kondisi desa. 

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain : 

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan 

lingkungan desa antara lain : jalan pemukiman, jalan desa antara 
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pemukiman kewilayah pertanian, lingkungan pemukiman masyarakat desa, 

dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. 

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan 

antara lain : air bersih berskala desaa, sanitasi lingkungan. 

c. Pelayanan kesehatan desa seperti : posyandu, sarana dan prasarana 

kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. 

d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan antara lain : pendidikan usia dini, balai 

pelatihan dan kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana 

pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa. 

e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar desa, 

pembentukan dan pengembangan BUM Des, penguatan pemodalan BUM 

Desa, pembibitann tanaman pangan, penggilingan padii, lumbung desa, 

pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan dessa, kolam ikan 

dan pembenihan ikan, sampan penangkapan ikan, mesin pakan ternak, 

sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi desa. 

f. Pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pemeliharaan 

hutan lindung, pembersihan daerah aliran sungai dan kegiatan lainnya 

sesuai kondisi desa. 

g. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain : pembinaan lembaga 

kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan 
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kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, 

pembinaan lembaga adat, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. 

h. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain : pelatihan usaha ekonomi 

pertanian, pel;atihan teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan, 

penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan 

desa, peningkatan kapasitas masyarakat antara lain : kader ekonomi 

produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat 

miskin, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa. 

 

2.1.9 Langkah-langkah penyusunan RPMJDesa 

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan 

mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas 

program dan kegiatan Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJM Desa dilakukan 

dengan kegiatan yang meliputi : 

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa 

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota 

c. Pengkajian keadaan desa 

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa 

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa 

f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa; dan 

g. Penetapan RPJM Desa. 
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Tabel 2.1 : Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa  

No Tahapan/Kegiatan Hasil/Output Keterangan 

1 

  

  

  

pembuatan Tim  

penyusunan RPJM 

Desa 

  

  

Terbentuknya Tim penyusun RPJM 

Desa beranggotakan 7-11 orang 

  

  

Dibentuk oleh 

Kepala Desa 

dengan SK 

Kepala Desa 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Penyelarasan arah 

Kebijakan 

Pembangunan 

kab/kota 

  

  

  

  

  

Data dan analisis : 

a) Rencana pembangunan jangka  

menengah daerah Kab/Kota 

b) Rencana strategis satuan kerja 

perangkat daerah 

c) Rencana umum tat ruang  

wilayah kab/kota ; dan 

d) Rencana pembangunan kawasan  

Perdesaan 

Dilakukan oleh 

Tim penyusun  

RPJM Desa 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

Pengkajian keadaan 

Desa 

  

  

  

  

a) penyelarasan data desa 

b) peralihan gagasan masyarakat 

untuk melihat potensi dan 

Masalah 

c) Penyusunan laporan hasil 

pengkajian keadaan desa 

Tim penyusun  

RPJM Desa 

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analisis Data dan 

Pelaporan 

  

  

  

  

  

  

  

  

a) Data desa yang sudah  

Diselaraskan 

b) Data rencana program 

pembangunan Kab/Kota yang 

masuk kedesa 

c) Data rencana pembangunan   

kawasan perdesaan 

d) Rekapitulasi usulan rencana 

kegiatan pembangunan desa dari 

didusun atau dari masyarakat 

Tim penyusun  

RPJM Desa 
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5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penyusunan rencana 

pembangunan desa 

melalui musyawarah 

Desa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Berita acara penyusunan rancangan 

RPJM Desa, yang dilampiri : 

a. Laporan hasil pengkajian 

keadaan desa 

b. Rumusan arah kebijakan 

pembangunan desa yang 

dijabarkan dari visi dan misi 

kepala desa ; dan 

c. Rencana prioritas kegiatan 

penyelenggara pemerintah Desa, 

pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan  

pemberdayaan masyarakat desa. 

a. BPD 

b. Tim penyusun  

RPJM  Desa 

Masyarakat Desa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Penyusunan  Rancangan RPJM Desa yang Tim penyusun  

  

Rancangan RPJM 

Desa mendapat persetujuan Kepala Desa RPJM Desa 

7 Penyusunan rencana Rancangan RPJM Desa dibahas a. BPD 

  pembangunan desa melalui musyawarah desa dan b. Tim penyusun  

  melalui musyawarah disepakati oleh peserta RPJM Desa 

  perencanaan  musyawarah desa 

c. Masyarakat 

Desa 

  pembangunan desa     

8 Penetapan dan  Rancangan peraturan desa tentang a. Kades 

  

 perubahan RPJM 

Desa RPJM Desa dibahas dan disepakati b. BPD 

    

bersama oleh Kepala Desa dan 

BPD   

    

untuk ditetapkan menjaddi 

peraturan   

    Desa tentang RPJM Desa   

Sumber : Wahyudin Kessa. 2015. Perencanaan Pembanguna Desa 

2.1.10 Penyusunan RKP Desa 

Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. 

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif desa dan rencana 

kegiatan pemerintah. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. RKP mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli 

tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 
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akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan 

APBD Desa. 

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan 

masyarakat desa, dilakukan kegiatan yang meliputi : 

a. Penyusunan Perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa 

b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa 

c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program masuk ke desa 

d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa 

e. Penyusunan rancangan RKP Desa 

f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan 

desa 

g. Penetapan RKP Desa 

h. Perubahan RKP Desa; dan 

i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

  

2.2 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan 

Konsep pengelolaan keuangan pada hakikatnya tidak akan jauh dari 

proses pembangunan. Seperti pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan 

proses dari kebijakan desentralisasi dan otonomi untuk mencapai tujuan 

menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan diatas 

merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan konsep pembangunan dalam 

islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup didunia dan di akhirat, 

adapun pembangunan dalam islam dijalankan melalui dua tahap : 
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1. Pembangunan kerohanian 

a. Tahap pembangunan paling asas dalam islam 

b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dalam islam 

c. Tumpuan utama pendekatan islam adalah keatas kejiwaan, moral dan 

etika-etika pembangunan  

2. Pembangunan fisikal 

Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu sebelum 

pembangunan fisikal dilakukan, ini adalah bagian melahirkan insan yang 

mempunyai pemikiran bersih, suci dan mulia. Terutama pendekatan dalam 

islam adalah atas kejiwaan, moral serta etika-etika pembangunan. Islam 

memberikan ruang kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan 

kekayaan dunia. Usaha mengejar kemewahan dunia tidak bisa dipisahkan 

dari aspek akhlak yang bertindak sebagai pengawas, demi menghaddiri 

hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaiman firman Allah didalam 

Surah Al-A’raf ayat 74 sebagai berikut : 

                   

                    

              

Artinya : Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu 

pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum „Aad dan 

memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana 

di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-

gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-

nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

membuat kerusakan (QS. Al-A‟raf Ayat 74) 
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Dari keterangan ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT 

memberikan fasilitas kepada manusia berupa bumi beserta isinya agar dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh manusia. 

Dikaitkan masalah pembangunan maka tidak akan terlepas dari 

kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari 

syariat dan pandangan islam. Jauh sebelum ilmuan barat mengutarakan teori-

teori seputar kebijakan  pemerintah ini. Alquran dan hadist telah 

membicarakan hal itu, semua tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal 

bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya. 

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, 

yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak 

mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan 

pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan 

hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang 

tidak dilaksanakan pemerintah. Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan 

keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai 

informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut komentar Al-Quran 

tentang kebijaksanaan pemerintah : 

                         

                        

                         

Artinya :  wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibubapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 
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kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Q.S An-

Nisa’ : 135) 

 

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar 

dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan 

yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. 

Selain daripada itu kebijakan yang akan dihasilkan harus memiliki dasar yang 

jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. 

 

2.3 Definisi Konsep 

Menurut Masri Singarumbun (2006 : 34) konsep adalah abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi dan 

sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi 

tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-

masing konsep guna menghindari salah pengertian. Dalam penelitian ini 

beberapa konsep yang perlu dijelaskan adalah : 

1. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber 

daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

2. Alokasi  Dana  Desa  adalah berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  

bersumber  dari  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  

yang  diterima  oleh  kabupaten/Kota  untuk  Desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen). 
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3. Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan kualitas  hidup  dan  

kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Tertuang Dalam 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 poin 1, yang 

penjabarannya sebagai berikut : 

1. Transparan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

dalam penggunaan dan pengelolaan dana ADD yang harus secara 

terbuka (transparan) oleh Pemerintah Desa supaya masyarakat dapat 

mengetahui dan memahami penggunaan dan pemanfaatan dana ADD. 

2. Akuntabel merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa agar dapat melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

3. Partisipatif merupakan keikutsertaan masyarakat desa didalam 

pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana ADD 

untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan yang menjadi 

penggerak utamanya adalah Kepala Desa. 

4. Tertib dan disiplin anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak Pemerintah Desa untuk mematuhi peraturan yang dibuat dalam 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 yang harus 

dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa dalam mengelola dana ADD 

secara tertib dan disiplin anggaran. 

Dengan adanya Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan 

disiplin anggaran tersebut diatas maka pembangunan desa yang diharapkan 

masyarakat terwujud, semakin terarah dan berkualitas. 
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2.4  Konsep Operasional 

Menurut Mochtar Mas’oed (1990:90), konsep operasional adalah 

serangkaian prosedur yang menggambarkan kegiatan yang harus 

dilaksanakan kala seseorang hendak mengetahui eksistensi empiris suatu 

konsep. Secara sederhana konsep operasional merupakan penjelasan-

penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari variabel. Untuk 

mempermudah serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka dioperasionalkan konsep yang terkait dalam Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa bagi peningkatan pembanguna di Desa Alam Panjang 

kecaamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun konsep operasional 

pada penelitian ini sebagai berikut :  

Tabel 2.2 

Operasionalisasi Variabel  Penelitian Pengelolaan Alokasi  

Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan  

Di Desa Alam Panjang 

 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala Pengukuran  

Pengelolaan 

Alokasi 

Dana Desa 

(ADD) 

Bagi 

Peningkatan  

Pembangunan 

di Desa Alam 

Panjang 

  

  

  

  

  

1. 

Transparansi 

 

  

  

  

  

  

a.Kemudahan akses publik 

terhadap informasi 

pengelolaan ADD  

b. Sosialisasi informasi terkait 

pengelolaaan ADD  

a. Setuju 

b. Cukup Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

 

2. Akuntabel 

 

  

  

  

  

a. Kejelasan laporan  

pertanggungjawaban ADD 

b. Informasi kepada publik 

mengenai pelaporan ADD 

  

a. Setuju 

b. Cukup Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 
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3. Partisipatif 

  

  

  

  

  

  

a. Keterlibatan efektif 

masyarakat dalam pengelolaan 

ADD 

b. Membuka ruang peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan 

ADD 

a. Setuju 

b. Cukup Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

4. Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

   

  

  

  

a. Taat hukum dalam 

pengelolaan ADD 

b. Tepat waktu dan tepat 

jumlah dalam pengelolaan 

ADD 

c. Kesesuaian prosedur dalam 

Pengelolaan  ADD 

 

a. Setuju 

b. Cukup Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

Sumber : Peraturan Bupati Kampar No. 8 Tahun 2016 pasal 13 Ayat (1)  
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2.5 Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 

UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa 

Akuntabel 

PERBUP KAMPAR No. 8 Tahun 2016 Pasal 13 

ayat (1) Tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian ADD Setiap Desa Di Kabupaten 

Kampar Tahun Anggaran 2016 

Tertib  dan Disiplin 

Anggaran 
Transparan 

Peningkatan Pembangunan Desa 

Partisipatif 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Rani Novitasari pada tahun 

2016 tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi 

Peningkatan Pembangunan di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Parit 

Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 sudah berjalan 

dengan Cukup Baik. Ini dapat dilihat dari pemerintah desa dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa masih terdapat kekurangan, sesuai dengan indikator yang 

digunakan dalam penelitian yaitu Transparansi dari pihak pemerintah desa, itu 

bisa dilihat dari sistem informasi yang sangat minim untuk masyarakat. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dede Ardian pada tahun 2014 

dengan judul Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2012 sudah berjalan dengan Cukup Baik. Namun, 

masih terdapatnya beberapa kekurangan dan kelemahan dalam penggunaan 

ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terhadap pemberdayaan 

masyarakat yang  ada di Desa Penyagun. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengawasan  yang di lakukan dari pihak pemerintah desa terhadap 

penggunaan ADD. 


