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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menghadapi perkembangan dan persaingan dipandang perlu 

menyelenggarakan pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada provinsi, 

kabupaten/kota, khususnya pemerintah desa untuk menyelenggarakan daerah otonom. 

Tujuan penyerahan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai 

aspek agar bisa bersaing dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. 

Bentuk dari kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah 

pusat dan daerah untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri secara bertanggung 

jawab untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan desentralisasi dalam UU No 32 Tahun 

2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari desentralisasi ini adalah pemisahan tugas 

dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu otonomi 

daerah juga berarti memberikan kesempatan untuk membangun struktur 

pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, membangun system dan pola karir dan 

administrasi serta mengembangkan system manajemen pemerintah yang efektif. 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 1 ayat 5 tentang Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karna itu 

pemerintahan daerah itu sendiri adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan 

DPRD itu sendiri adalah Lembaga perwakilam rakyat yang menjadi penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Dalam PP nomor 43 tahun 2014 Khusus ditingkat desa maka dibentuk 

aparatur desa yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan 

melaksanakan pembangunan sesuai yang diingkan oleh masyarakat. 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. 

Sehubungan dengan hal diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa, selanjutnya disingkat  RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 

Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa 

menyatakan bahwa 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. 
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Didalam pembangunan di Indonesia pembangunan nasional dikatakan 

berjalan ketika pembangunan desa berjalan sesuai dengan yang diharapakan. Dimana 

pembangunan nasional itu berhasil jika pembangunan di desa berkembang baik dan 

pesat tidak terkecuali di desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Desa Balam Jaya merupakan salah satu desa yang ada dari 17 desa yang 

terdapat di kecematan Tambang Kabupaten Kampar dimana didalam menjalankan 

pemerintahan desa memiliki sruktur organisasi yang mempunyai peran penting dalam 

desa, Dalam penyusunan BPD dan kepala desa merupakan rekan kerja dimana badan 

permusyawaratan desa (BPD) bertugas untuk mengawasi jalanya roda pemerintahan 

desa sedangkan kepala desa sebagai orang penggerak utama dalam desa tersebut.  

Sebagai mana proses dari otonomi, Desa Balam Jaya berupaya agar 

masyarakat mengalami peningkatan pembangunan, baik dari segi materil ataupun dari 

segi pembangunan Desa, Sebagai Wujud dari Otonomi Desa, Melalui Kerjasama 

Kepala Desa dan BPD bersama-sama melakukan program kerja kedepanya yang 

dibuat dalam peraturan Desa (PERDES) 

Desa Balam Jaya Kecematan Tambang Kabupaten Kampar merupakan Desa 

yang sedang giat untuk melaksanakan Otonomi Desa, Sebagai bentuk wujud 

perhatian PEMDA Kabupaten Kampar mengeluarkan kebijakan tentang anggaran 

dana Desa sebesar Rp. 973.046.050 pada tahun 2016, dalam pelaksanaanya terihat 

kurang efektif direalisasiakan, hal ini dilihat dari peruntukan anggaran terhadapat 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan desa. Dimana 

kurangnya pembangunan insfrastruktur yang memadai, Seperti masih ada jalan yang 
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belum di Semenisasi. Kemudian di desa tersebut hanya terdapat satu Posyandu, 

kurangnya Drenase ( Parit / Selokan). 

Sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah daerah bahwa setiap dsa 

diberi anggaran dana desa untuk menyelngarakan pemerintah desa dalam rangka 

penyerahan tugas pemerintah daerah kepada desa sesuai dengan peraturan daerah 

kabupaten Kampar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Desa Bahwa dalam 

rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintah Desa dapat diberikan 

penugasan atau pendelegasian dari pemerintah tertentu, sehingga dipandang perlu 

pengolahan keuangan desa yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan Tanggung Jawab yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, Peraturan Daerah ini menatur tentang Keuangan Desa sebagai berikut : 

a. Ketentuan Umum 

b. Keuangan Desa 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

d. Pelaksanaan Anggaran 

e. Sumber Pendapatan Desa 

f. Pembinaan dan Pengawasan 

g. Ketentuan Peralihan 

h. Ketentuan Penutup 
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Berdasar pengamatan penulisan tentang (ADD) Anggaran Dana Desa yang ada 

tidak dapat mendorong terlaksananya suatu pemerintahan pembangunan desa yang 

baik kerena disebabkan oleh alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki sangat relative 

kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaran pemerintah desa. 

Selain itu, disebabkan oleh anggaran dana desa yang ada terutama digunakan 

untuk keperluan diluar program pembangunan Desa tersebut yaitu untuk pembayaran 

gaji peawai aparatur desa, anggota BPD, RT, RW dan keamanan (hansip) yang 

menghabiskan naggaran dana desa yang cukup banyak dan mengakibatkan program 

pembangunan yang direncanakan tidak tecapai. Ini dapat kita lihat pada Rencana 

Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Daftar Belanja Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

tahun 2016: 

No Belanja  Jumlah 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 308.710.050 

2 Bidang Pembangunan Rp. 1.043.655.000 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 11.600.000 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 49.081.000 

JUMLAH Rp. 1.413.046.050 

Sumber : Kantor Kepala Desa Balam Jaya Tahun 2016 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Rencana Anggaran Kerja Desa Balam 

Jaya telah di tetapkan berdasarkan keputusan Bupati. Dari tabel diatas dapat kita lihat 

bahwa dana yang dikeluarkan untuk belanja Desa sangat besar yaitu, Rp. 

1.413.046.050  

Didalam roda pemerintahan pemerintah didukung oleh dana agar proses 

penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, pemerintah desa tidak saja 

mengandalkan anggaran dana Desa (ADD) akan tetapi pemerintah desa diberi 

kewenangan dan kesempatan usaha dengan meminta bantuan Pemerintah baik 

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Adapun dana yang diperoleh oleh 

desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Balam Jaya Tahun 

2016 

No Sumber Dana Jumlah 

1 Dana Desa  Rp. 603.656.000 

2 Alokasi Dana Desa Rp. 353.570.900 

3 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 15.820.250 

4 Penerimaan Pembiayaan Rp. 500.000.000 

 TOTAL : Rp. 1.413.046.050 

Sumber : Kantor Kepala Desa Balam Jaya Tahun 2016 
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Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa, Pendapat Desa dari dana desa cukup 

besa, yaitu Rp. 603.656.000. Ini sangat berpengaruh dalam menjalankan roda 

pemerintahan Desa Balam Jaya demi menjadikan desa yang makmur. Kemudian 

ditambah lagi Pendapat dari Alokasi dana desa yaitu, Rp. 353.570.900, Selanjutnya 

ditambah lagi Pendapatan desa dari Bagi hasil pajak dan retribuasi sebesar, Rp. 

15.820.250. Dan ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar, Rp. 

500.000.000. yang mana Pendapatan desa ini bertujuan untuk menjalankan roda 

pemerintahan Desa Balam Jaya. 

Dari latar belakang yang telah di paparkan dapat kita lihat bahwa Pendapatan 

Desa yang telah didapatkan baik dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil 

Pajak dan Retribusi kemudian Penerimaan Pembiayaan. Oleh Karena itu Desa Balam 

Jaya dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Bupati Kampar. 

Dari beberapa pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian ini menjadi tulisan ilmiah dan mengangkat judul penelitian  Analisis 

Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Balam Jaya Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tentang penggunaan dana desa 

yang menunjukkan pelaksanaan pembangunan di desa Balam Jaya yang diperuntukan 

untuk infrastruktur desa maka permasalahan tersebut adalah Bagaimanakah 

Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Balam Jaya Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penggunaan Dana Desa 

Dalam Pembangunan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

1.4 Manfaat Penelitian 

a.    Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep efektifitas penggunaan dana 

desa. 

b. Manfaat praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan atau acuan masukan bagi 

stake holder yang terlibat dalam penggunaan dana desa ini  

2. Kajian ini diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat setempat agar 

masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintahan desa untuk mewujudkan 

desa yang transparan dan kenyamana masyarakat itu sendiri 

1.5 Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka penelitian ini 

hanya memfokuskan kepada alokasi dana yang telah terealisasi dari anggaran yang 

telah disepakati dan diterima oleh desa Balam Jaya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan pembahasan selanjutnya, 

maka penulis membagi dalam VI BAB. Dimana masing-masing BAB terdiri atas: 

Bab I : Pendahuluan 

Yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan       

penelitian, manfaat penelitian, batasan-batasan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :  Telaah Pustaka 

Didalam telaah pustaka ini berisikan teori-teori pendukung dalan 

penulisan penelitian ini  

Bab III :  Metode Penelitian 

Membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan 

sumber data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data. 

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berisikan tentang gambaran umum dari garis-garis besar penelitian 

yang sedang dilakukan 

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab VI : Penutup 

    Merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. 


