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ABSTRAK 

 

PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKA PENGGUNAAN 

ANGGARAN DANA DESA 

(Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak  Kabupaten Lampung 

Barat  2009 - 2015) 

  

Oleh 

Waniarsih  

 

 Keberhasilan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai 

pemimpin yang ada di desa, kepala desa sebagai penanggung jawab terlaksananya 

penggunaan dana desa yang baik dan tepat sasaran. Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Desa kerang belum melaksanaan tiga aspek tersebut hanya dalam 

aspek pembangunan dan aspek pemberdayaan masyarakat sedangkan aspek 

pembinaan masyarakat tidak di laksanakan.    

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa kerang dalam 

merealisasikan penggunaan anggran dana desa baik dalam alokasi penggunaan 

dana desa maupun dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi dana desa. 

sehingga permasalahan penelitian ini adalah: 1). Alokasi penggunaan dana desa 

Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, 2).  Kesesuaian  

terhadap perencanaan anggaran dana  desa Kerang Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat terhadap realisasinya, 3). Peran kepala desa dalam 

merealisasikan penggunaan anggaran dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat 

 Responden penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa 

itu sendiri dan perangkat desa kerang, sebagai informan adalah masyarakat desa 

kerang sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam 

meralisasikan penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan prioritas 

program kerja kepala desa tetapi kepala desa belum melaksanakan sesuai dengan 

prioritas dana desa yaitu mencakup tiga aspek baik dalam aspek pembangunan 

desa, pemberdayaan masyarakat desa maupun pembinaan masyarakat desa. 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  



 

  

MOTTO 

 

 

 

 

Artinya:  

“Hai Orang-Orang Beriman, Janganlah Kamu Menghianati Allah Dan  Rasul 

(Muammad) Dan (Juga) Janganlah Kamu Menghianati Amanat-Amanat Yang Di 

Percayakan Kepadamu, Sedang  Kamu Mengetahui.”( Q.S. Al-Anfal: 8: 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin Masa Depan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul sebagai inti utama dari seluruh isi tulisan yang akan kita sampaikan, 

judul yang  penulis bahas dalam skripsi ini adalah:  

PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PENGGUNAAN  

ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Kerang. Kecamatan Batu Brak. 

Kabupaten Lampung Barat 2009-2015 ), untuk menghindari salah pengertian 

dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan 

beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain 

dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan 

pada pengertian  yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.   

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai 

ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan 

tanggungjawabnya.
1
 Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggrakan 

pemerintah desa, Melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa 

dan Pemberdayaan masyarakat Desa serta mempunyai  wewenang untuk 

                                                             
1
Suharwo Hendro, Peran Kepala Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa, 

Skripsi, STPMD/APMD, 2010 



 

  

memegang kuasa pengelola Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Anggaran 

Pendapatan  dan Belanja Desa.
2
 dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, 

Kepala Desa melimpahkan sebagaian kewenangan kepada perangkat Desa yang 

ditunjuk.
3
 Dengan demikian peran kepala desa adalah melaksanakan tugas dan 

wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Dana Desa adalah Alokasi  dana yang berasal dari  dana perimbangan yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota yaitu sebesar paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari dana perimbangan. Penggunaan dana desa di tujukan untuk 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan Masyarakat desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa  dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan dana 

desa tersebut disebut sebagai realisasi anggaran, sebelum merealisasikan anggaran 

dana desa kepala desa harus membuat, menetapkan,  dan melakukan pengawasan 

terhadap realisasi anggaran.
4
  

Berdasarkan  definisi konsep tersebut, maka  judul skripsi ini adalah peran 

kepala desa dalam merealisasikan penggunaan dana desa dapat didefinisikan 

sebagai  perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kepala desa terhadap 

penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

B. ALASAN MEMILIH JUDUL  

                                                             
2 Undang-Undang Rebublik Indonesia  No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 

Dan 2, h.  9 
3
,Ibid, Ayat 1 d  Dan pasal 4,   h. 25  

4 Ibid.,  



 

  

Alasan  penulis memilih judul ini di karenakan ada sebuah masalah atau 

problem sehingga penulis tergerak melakukan penelitian. Adapun alasan tersebut 

ialah sebagai berikut : 

 

 

 

1. Alasan Objektif 

Penulis tertarik dengan penelitian ini karena dalam penelitian 

berhubungan dengan kepemimpinan dan belum banyaknya studi tentang 

merealisasikan penggunaan anggaran dana desa, serta seorang pemimpin 

adalah pelopor utama dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian 

diharapakan  bagi calon-calon pemimpin terkhusus bagi Mahasiswa 

Jurusan Pemikiran Politik Islam agar dapat menerapkan kajian ilmu Politik 

Islam yang telah di dapat di bangku kuliah fakultas tercinta Ushuluddin 

bagaiamana menjadi seorang pemimpin yang amanah dan 

bertangungjawab seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an dan As-

sunnah. 

Seorang pemimpin harus mengerti akan tanggungjawabnya atas apa 

yang dipimpin, mampu mensejahterakan rakyatnya serta mampu 

menangani permasalahan rakyatnya. Memahami dan menyadari peran dan 

tanggungjawab seorang pemimpin, jika pemimpin menyalahgunakan 

kekuasaannya maka hancur sudah harapan rakyat. Seperti yang di jelasakn 

dalam kutipan  Hadis Rasululullah SAW bersabda : “ Setiap orang adalah 



 

  

pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta 

pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari, 

muslim).  

 

 

2. Alasan Subjektif  

Penulis bermaksud mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di 

Fakultas Ushuluddin Jurusan  Pemikiran Politik Islam di Desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Dalam memperoleh 

sumberdata penelitian ini dirasakan mudah didapat mengingat lokasi 

penelitian berada didaerah tempat tinggal penulis. harapan penulis semoga 

skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

 

C. LATAR BELAKANG  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun 2014 tentang pemerintahan 

desa, dimana desa di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri (otonomi desa) seluas-luasnya dalam rangka percepatan pembangunan, 

dalam meningkatkan kesejateraan dan pelayanan kepada masyarakat, 

pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang ada dalam desa saat 

ini.  



 

  

Hal utama yang mendesak diperlukan desa adalah bagaimana memutus 

mata rantai sumber daya manusia yang tidak berdaya dalam mengelola 

pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemberian   jawab 

yang besar dengan sejumlah anggaran yang sangat besar tidak akan pernah 

memberikan hasil optimal jika sumber daya manusia atau cara pandang 

aparatur pemerintah desa tidak pernah di tingkatkan. Pada titik ini, peran 

kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan partisipasi 

masyarakat dipandang sangat penting keberadaannya dalam upaya memutus 

persoalan-persoalan yang terjadi di desa, seperti kurang mantapnya tata kelola 

pemerintahan dan pembangunan desa dalam mencapai tujuan pemerintah 

secara baik, dengan memfungsikan tugas lembaga penyelenggara 

pemerintahan desa secara maksimal. Di dalam mewujudkan sistim 

pemerintahan desa yang baik pemerintah desa  mempunyai tugas yang serius 

dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam adminstrasi, 

pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan system pemerintahan di dalam 

mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. 

Jika desa tidak dikelola dengan baik tentu terdapat banyak masalah yang 

terjadi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu peran kepala desa, tugas 

dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam 

menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa  sangat mempengaruhi tercapainya sistem 

pemerintahan desa yang baik dan benar. Fungsi strategis pengelolaan dana 

desa terletak pada kepala desa  karena kepala desa merupakan pemegang 



 

  

kekuasaan pengelolaan dana desa  sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014  pasal 

93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut : 

1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  Desa 

sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa 

Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban. 

2) Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat 

Desa.
5
 

 

 Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya Pemerintah desa 

didalam memberikan pelayanan, pembangunan dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, melalui pelatihan dan pengawasan kepada aparatur 

pemerintahan desa dalam  melaksanakan sistem pelaksanaan dan pengelolaan 

pemerintah desa yang baik. Kedudukan kepala desa, sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa yang  diberi kewenangan menjalankan pemerintahan 

umum, seperti percepatan pembangunan melalui penyedian sarana-prasarana, 

dan upaya percepatan pembangunan ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.   

 Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat, desa merupakan ujung tombak pembangunan karena 

kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya  yang 

sempit. Desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada 

sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah 

sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan  asas-asas pemerintahan umum serta 
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mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan.  

 Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mampu mensejahterakan 

masyarakatnya seperti Rasulullah SAW yang mempunyai sifat yang amanah 

menyampaikan dakwah sesuia dengan ajaran Islan yaitu Al-Qur’an dan Hadis  

kita dapat mencontoh gaya kepemimpinan beliau sebagai pemimpin yang 

amanah, didalam Al-Quran, beliau disebut sebagai manusia yang memiliki 

akhlak yang paling agung. Sebagaimana firman Allah SWT :  

 

 

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al-Ahzab: 21)
6
 

 

 Dalam surah yang lain juga di jelaskan bahwa seorang pemimpin harus 

mencontoh empat  sifat  Rasulullah SAW, yaitu sifat shiddiq (benar), Amanah 

(dipercaya), Fathonah (cerdas)  dan Tablikh (sampaikan) seperti dalam firman 

Allah : 

                                                             
6
 Al-Qur’an Qordoba, Sepecial Muslimah, Cet. 1, (Bandung: PT Cordoba Internasional 

Indonesia)  Oktober 2012, h. 420 



 

  

 

Artinya:“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku 

hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.“ ( Q.S. Al-A’Raf: 68)
7
 

 

 

Artinya : “ Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu 

telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya 

meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu 

persatu.” (Q.S. Al-Jin: 28) 
8
 

Kenyataan yang dihadapi  pemerintah desa saat ini sebenarnya tidak hanya 

terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola 

pemerintahan dan pembangunan desa. Sumber dari segala persoalan ini adalah 

minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan 

roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum.  

 Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan masyarakat serta untuk 

mendukung tugas dari aparatur pelaksana pelayanan publik. Negara 

menyediakan dana desa bagi pemerintah desa, dana desa tersebut ditujukan 

untuk tiga aspek yaitu : 

 

                                                             
7
 Ibid, Q.S Al-A’raf :68, h. 109  

8
Ibid,  Q.S. Al-Jin:28 h. 573 



 

  

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan 

desa yaitu: Tambatan perahu, Jalan pemukiman, Jalan desa antar 

permukiman ke wilayah pertanian, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, 

Lingkungan permukiman masyarakat desa, Infrastruktur desa lainnya 

sesuai kondisi desa.
9
 

 

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  

Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban, Pembinaan kerukunan umat beragama, Pengadaan sarana dan 

prasarana olah raga, Pembinaan lembaga adat, Pembinaan kesenian dan 

sosial budaya masyarakat, dan Kegiatan lain sesuai kondisi desa. 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  

Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Pelatihan 

teknologi tepat guna, Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala 

desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, Peningkatan 

kapasitas masyarakat, yaitu: Kader pemberdayaan masyarakat desa; 

Kelompok usaha ekonomi produktif, Kelompok perempuan, Kelompok 

tani, Kelompok masyarakat miskin, Kelompok nelayan, Kelompok 

pengrajin, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, Kelompok 

pemuda, dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.
10
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 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015, h. 54 
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Di desa kerang belum maksimal melakasanakan tiga aspek dari 

penggunaan dana desa yang terlihat adalah: 

a.  Aspek  pembangunan masyarakat Desa, pembangunan yang telah 

dilakukan kepala desa kerang adalah pembangunan jalan dan 

pembangunan drainase,rabat beton, talut, pembatas desa, pos ronda 

dan pembuatan tarub desa. 

b. Aspek Pembinaan Masyarakat Desa, pembinaan masyarakat desa yang 

dilakukan kepala desa kerang adalah diadakannya pelatihan kelompok 

tani. 

c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat desa, Pemberdayaan masyarakat 

desa  yang dilakukan kepala desa kerang tidak berjalan. 
11

 

  

Dari berbagai persoalan yang terjadi pada desa kerang kecamatan Batu 

Brak di atas merupakan persoalan serius yang harus di tanggapi oleh semua 

komponen pemerintahan baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan 

masyarakat desa pada umumnya dalam membenahi masalah yang terjadi 

karena dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan desa, dan 

seharusnya desa di jadikan prioritas utama dalam membenahi semua sistem 

yang ada dalam pemerintahan desa, karena masalah tersebut di atas dapat 

berpotensi besar terhambatnya pembangunan dalam rangka menunjang 

percepatan pembangunan dan kesejateraan masyarakat. 

Berbagai persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa serta peran kepala desa, badan permusyawaratan desa dan 
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partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mendorong 

penulis mengkaji lebih jauh berbagai persoalan tersebut dengan memilih judul 

PERAN KEPALA DESA DALAM MERALISASIKAN PENGGUNAAN  

ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu 

Brak  Kabupaten  Lampung Barat 2009- 2015). 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Penulis dapat menguraikan rumusalah masalah dari latar belakang tersebut  

adalah: 

1. Bagaimana alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat? 

2. Bagaimana kesesuaian perencanaan anggaran dana desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak  Terhadap Realisasinya ? 

3. Bagaimana peran kepala desa dalam merealisasikan anggaran dana  

desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui : 

1. Alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat  

2. Kesesuaian  terhadap perencanaan anggaran dana  desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat terhadap realisasinya 



 

  

3. Peran kepala desa dalam merealisasikan anggaran dana desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian di bagi atas dua bentuk yaitu manfaan teoritis 

dan manfaat praktis :   

1. Manfaat secara teoritis yaitu untuk mengembangkan keilmuan untuk 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam 

khususnya peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan 

anggaran dana desa. 

2. Manfaat praktis memberikan dorongan semangat untuk pemimpin 

kepala desa selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih amanah baik 

dalam peran, tugas serta tanggungjawabnya khusunya dalam 

pengelolaan Dana Desa dan  Desa Kerang bisa menjadi desa yang 

yang maju dan menjadi contoh desa-desa yang lain. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

empat kata kunci yang harus di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan. cara ilmiah  berarti kegitan penelitian  itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 



 

  

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang di gunakan. sedangkan sistematis artinya, proses yang 

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis.
12

 

 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, 

dan tingkat kealamiahan (natural setting) objek yang diteliti. Menurut 

Narbuko dan Ahmadi,
13

 penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari  secara intensif tentang 

latarbelang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok 

sosial, individu, lembaga atau masyarakat. Sedangkan menurut Hasan,
14

 

penelitian  lapangan (Field Reseacrh), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau responden. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa 
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20, juni 2014), h. 2 

13 Ibid, h. 2 

14  M, Iqbal Hasan. Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
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adanya yang ada dilapangan.
15

 Menurut Naburko dan Ahmadi Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan 

data, menganalisis dan menginterpretasi. 

Sedangkan menurut Arikunto “apabila penelitian bermaksud untuk 

mengetahui  keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak 

dan sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, 

yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.
16

 Jadi sifat penelitian 

ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian, yaitu tentang alokasi penggunaan dana desa kerang, kesesuaian 

perencanaan, dan tujuan penggunaan  anggaran dana desa serta peran 

kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa (Studi 

Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

2009-2015). 

 

 

 

 

 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 
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  Prastya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: Setiawan Pers. 1999), h, 60  
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h, 117 



 

  

 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertama.
17

 Sumber data primer adalah data utama dalam 

suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui, 

observasi, dokumentasi  dan wawancara. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer adalah kepala desa, sekretaris dan bendahara 

desa Kerang Kecamatan Batu Brak. Adapun data terkait penelitian ini 

adalah dokumen program kerja dan realisasinya, dokumen rencana kerja. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Fathoni adalah data yang sudah jadi, 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data 

demografis suatu daerah dan sebagainya.
18

 Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan 

informen lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Masyarakat Desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak. Dengan Sampel  terdiri atas 9 masayarakat dari 3 

dusun. Masyarakat sebagai pengawas atau yang merasakan adanya 

kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa terkait dana desa. 

Berdasarkan sampel di atas peneliti memilih kriteria masyarakat sebagai 

yaitu: Masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan desa, seperti rutin 

menghadiri musyawarah desa dan ikut serta dalam program pembangunan 
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desa dan Masyarakat yang tergabung dalam perangkat desa. Sehingga 

peneliti sangat membutuhkan data primer dari responden yang tepat.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui metode pengumupalan data penulis menggunkan   

metode wawancara dan dokumentasi. 

a. Metode interview (wawancara) 

Metode interview menurut Usman dan Akbar adalah “tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.
19

  Metode 

interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

interview terpimpin yaitu metode interview yang menggunakan  

pertanyaan untuk diajukan kepada responden namun iramanya 

diserahkan kepada kebijakan pewawancara.  

Dapat diambil kesimpulan dalam Penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pokok 

untuk memperoleh data yang penulis peroleh dari Kepala Desa 

Kerang Kecamatan Batu Brak dan Masyarakat Desa Kerang 

Kecamatan Batu Barak Kabupaten Lampung Barat, untuk 

mengetahui bentuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi serta 

program apa saja yang sudah di realisasikan kepala desa dalam 

pengeloalan dana desa.  
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 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 
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b. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal 

variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan 

lain sebagainya”.
20

 dalam penelitian ini metode dokumentasi yang 

dapat menjadi sumber data seperti Keputusan desa yang 

direalisasikan, Catatan musyawarah desa disertai foto dokumen. 

 

4. Metode Pengolahan Data 

Mengolah  data yaitu “menimbang mengatur dan mengklasifikasikan”.  

Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih 

secara hati-hati, menggolongkan, menyusun, dan  mengatur data yang 

relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah : 

a. Pemeriksaan (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data 

tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. 

b. Penandaan data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa 

penomoran, penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan, kelompok klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya 
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 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, ( Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2000) ,h. 97 



 

  

dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan 

rekontruksi serta analisa data. 

c. Penyusunan sistem data (sistematizing) 

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika 

berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data 

secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda, menurut 

klarifikasi dan urutan masalah.
21

 

 

5. Metode Analisa Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, 

menurut Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

dan diangkat sekedar  untuk mempermudah dua penggabungan dua fariabel, 

selanjutnya dikualifikasikan kembali.
22

 Setelah data tersebut diolah, 

kemudian dapat dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu 

“berangkat dari fakta-fakta atau pristiwa-pristiwa yang kongkrit dan tarik 

kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”. 
23

  

 

 

 

                                                             
21

Ibid. h. 93. 
22 Muhammad Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum . (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 91 
23

 Nana Sujana. Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi. (Semarang : Sinar 

Baru, 1987), h. 6 



 

  

H. TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis menguraikan  beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan skripsi  

penulis sebagai berikut : 

1. Tesis, Daru Wisakti ”Implementasi kebijakan alokasi dana desa di 

wilayah kecamatan Gebyar Kabupaten Grobok .2008”. fokus penelitian 

diarahkan pada faktor- faktor yang mempengaruhi proses Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Desa. implementasi kebijakan merupakan 

tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.  

2. Skripsi “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013; 

Sherly Gresita Apriliani”, fokus  Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo 

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.  

3. Skripsi “peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas administrasi 

desa” (studi kasus desa Gunci. Kec. Sawang. Kab. Aceh). Dalam skripsi 

tersebut ada beberapa faktor-faktor untuk yang mempengaruhi upaya 

peningkatan kepala desa terkhusus dalam melaksanakan tugas 

administrasi desa.keberadaan bahwa aparat desa yang diserahi tugas di 

bidang administrasi menduduki posisi yang sangat penting karena 



 

  

sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui secara pasti 

segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya.  

4. Skripsi “Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui 

program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri” dengan  

beberapa bahasan dalam skripsi tersebut adalah Pembangunan 

merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Dengan dilaksanakannya pembangunan dalam 

segala aspek kehidupan bangsa tersebut, maka diharapkan dapat 

memacu peningkatan Pembangunan Nasional dalam rangka 

mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang sudah 

maju. 

 

Fokus kajian - kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan fokus kajian 

dalam penelitian ini. Penelitian ini yaitu  peran kepala desa dalam 

meralisasikan penggunaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan 

pengawasan dan evaluasi kepala desa terhadap penggunaan dana desa 

Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. (Studi Kasus 

Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015). 

Sesuai Dengan Peraturan Kepala Desa Dalam UU  No  6 Tahun 2014 ”  

 

 

 

 



 

  

BAB II 

PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA  DALAM PENGGUNAAN 

ANGGARAN  DANA DESA  

 

 

A. Definisi peran dan fungsi kepala desa 

1. Definisi Peran  

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 

secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan 

peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam 

suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri 

zatau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.
24

 adapun 

pengertian Peran menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

5. Menurut Hendro Puspito peran  adalah suatu konsep fungsional yang 

menjelaskan fungsi seseoarang yang di buat atas dasar tugas-tugas nyata 

yang dilakukan seseorang.
25

  

6. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya 

dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari 

dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari 

perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.
26
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7. Menurut  Biddle  dan  Thomas dalam Arisandi,  peran  adalah  

serangkaian  rumusan  yang membatasi perilaku-perilaku  yang  

diharapkan  dari  pemegang  kedudukan  tertentu. Misalnya  dalam  

keluarga,  perilaku  ibu  dalam  keluarga  diharapkan  bisa  memberi 

anjuran,  memberi  penilaian,  memberi  sangsi  dan  lain-lain.
27

 

 

2. fungsi kepala desa 

 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik 

desa yang dipisahkan.
28

 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang 

Desa  tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan 

tanggungjawab pemerintah desa adalah : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. Menetapkan PTPKD; 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 

desa; 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa; dan 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 
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Tugas dan tanggung jawab kepala desa, di antaranya: 

1. Pancasila,melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

mempertanggungjawabkan Indonesia 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara 

ketentraman,ketertiban masyarakat 

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi 

4. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

KKN 

5. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa 

6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan  

7. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik  

8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa  

9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 

10. Mendamaiakan perselisihan masyarakat di desa 

11. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa 

12. Membina , mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat 

istiadat  

13. Memberdayakan masyrakat dan kelembagaan yang ada di desa  

14. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup.
29
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Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. 

 Peran  kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 

Tahun 2014  pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut : 

3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  Desa 

sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa 

Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban. 

4) Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat 

Desa.
30

 

 Secara singkat penulis mendefinisikan peran  kepala desa merupakan suatu 

pemegang kekuasaan dana desa dalam pemerintahan desa yang harus 

dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya. 

 

B. Dana Desa 

1. Definisi Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
31

 

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 

10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) 

secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan 

jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah 

penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 

a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 

b.  20% untuk luas wilayah kabupaten/kota. 

c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. 

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan 

konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, 

bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di 

wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap 

desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota 

menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah 

penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat 

kesulitan geografis, dengan bobot: 

a. 30% untuk jumlah penduduk desa. 
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b. 20% untuk luas wilayah desa. 

c. 50% untuk angka kemiskinan desa. 

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai factor pengali hasil. 

Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan 

pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke 

kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan 

desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.  

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 

Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi 

dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, 

sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa 

yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober. 

 

2. Alokasi Dana Desa 

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib 

mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. 

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus.
32

 

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian 

ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: 
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a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 

b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,dan 

tingkat kesulitan geografis desa. 

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses 

penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas 

Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS 

paling lambat disepakati akhir bulan Juli. 

 

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi 

Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian 

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: 

a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. 

b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan 

retribusi dari desa masing-masing. 

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa 

rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran 

Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan 



 

  

Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir 

bulan Juli.
33

 

 

4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota 

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan 

Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa 

sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan 

keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang 

bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah 

daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan 

pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka 

percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan 

bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan 

penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.  

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa 

tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan 

penyusunan rancangan APB Desa. 
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5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan 

desa antara lain: Tambatan perahu, Jalan pemukiman, Jalan desa antar 

permukiman ke wilayah pertanian, Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, 

Lingkungan permukiman masyarakat desa, Infrastruktur desa lainnya sesuai 

kondisi desa.
34

 

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan antara lain: Air bersih berskala desa, Sanitasi 

lingkungan, Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, Sarana dan 

prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. 

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan antara lain: Taman bacaan masyarakat, 

Pendidikan anak usia dini, Balai pelatihan/kegiatan belajar 

masyarakat;, Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, Sarana dan 

prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa. 

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara 

lain: Pasar desa, Pembentukan dan pengembangan BUM Desa, 

Penguatan permodalan BUM Desa, Pembibitan tanaman pangan, 

Penggilingan padi, Lumbung desa, Pembukaan lahan pertanian, 

Pengelolaan usaha hutan desa, Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 
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6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  

Pembinaan lembaga kemasyarakatan, Penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban, Pembinaan kerukunan umat beragama, Pengadaan sarana dan 

prasarana olah raga, Pembinaan lembaga adat, Pembinaan kesenian dan 

sosial budaya masyarakat, dan Kegiatan lain sesuai kondisi desa. 

 

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  

Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Pelatihan 

teknologi tepat guna, Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala 

desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, Peningkatan 

kapasitas masyarakat, antara lain: Kader pemberdayaan masyarakat desa; 

Kelompok usaha ekonomi produktif, Kelompok perempuan, Kelompok 

tani, Kelompok masyarakat miskin, Kelompok nelayan, Kelompok 

pengrajin, Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, Kelompok 

pemuda, dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.
35

 

 

C.  Pengelolaan Dana Desa 

 Pengertian Dana  Desa menurut UU 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. Hak dan 

kewajiban  tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu 

diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan 
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desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban,  dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai 

berikut: 

Gambar  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-

aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang 

telah ditentukan. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan 

dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang 

kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. 

Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan 

keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam 

kegiatan pengelolaan keuangan desa. 
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1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang 

baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

desa 

2. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; 



 

  

5. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu 

pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran 

yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: 

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan 

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 

b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya 

dalam APB Desa/Perubahan APB Desa; 

c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui 

Rekening Kas Desa. 

 

 

 

2. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian 

dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 
36
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Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari 

Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri 

dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. 

 

1. Perencanaan Keuangan Desa 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP 

Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara 

partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM 



 

  

Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak tanggal pelantikan kepala desa. 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari 

pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa 

dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh 

Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus 

ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. 

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut: 

1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 

2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa;
37

 

3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui 

kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;  

4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa 

sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;  

5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau  

unsur masyarakat desa. 
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Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala 

Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan 

menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa 

berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: 

a. Pagu indikatif desa. 

b. Pendapatan Asli Desa. 

c. Swadaya masyarakat desa 

d.  Bantuan keuangan dari pihak ketiga. 

e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 

daerah kabupaten/kota. 

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB 

Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan 

telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa 

khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan 

Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati 

bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
38
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2. Proses Penganggaran (APB Desa) 

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB 

Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan 

dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan 

tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan 

kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai 

dengan urutan sebagai berikut
39

: 

a. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada 

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkann; 

b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; 

c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan antara Kepala Desa dan BPD; 

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati 

Bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak disepakati untuk dievaluasi; 
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e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan 

hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku 

\dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak 

ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, 

Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan 

Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KERANG KECAMATAN BATU BRAK 

 

A. Monografi Desa Kerang kecamatan Batu Brak 



 

  

1. Sejarah Desa 

  Desa kerang adalah desa dari hasil pemekaran desa Kuta Besi kurang lebih 

mulai tahun 1800 pada tahun 2007 sampai 2009 itu adalah tahap persiapan 

menjadi desa secara resmi, desa tersebut popular dengan sebutan desa kerang 

kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Sebab mengapa di namakan 

desa kerang karena pada masa penjajahan abad yang lalu, ada sebuah batu besar 

dan lebar di daerah hantaran pegunungan desa kerang yang dahulunya tempat 

persembunyian masyarakat kerang di saat peperangan untuk menghindari 

serangan belanda. Itulah sebab desa tersebut di sebut dengan nama Desa Kerang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
40

 

  

Desa kerang terletak perbatasn dengan : 

Sebelah Utara    : Desa Bedudu Kecamatan Belalau berkembang. 

Sebelah Timur   : Sukarame Kecamatan Belalau 

Sebelah Selatan   : Kota Besi Kecamatan Batu Brak 

Sebelah Barat    : Kota Besi Kecamatan Batu Brak 

 

Luas wilayah Desa Kerang  : 627 Ha 

Luas Sawah   : 32 Ha 

Luas Pekarangan  : 10 Ha 

Luas tanah lain-lain   : 15 Ha 

Lahan kering/lading   : 570 Ha 
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Jumlah penduduk   : 618 

Laki- laki    : 312 

Perempuan    : 306 

Kartu Keluarga   : 132 

Mata pencaharian   : 95 % 

Pegawai, pedagang, pengusaha : 5% 

 

2. Letak Geografis  

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1 Kawasan hutan Ada  

2 Kawasan tambang Tidak 

3 Kawasan pantai Tidak 

4 Kawasan perbukitan/pegunungan Tidak 

5 Kawasan persawahan Ada 

6 Kawasan perkebunan/rakyat Ada 

7 Kawasan peternakan Tidak  

8 Kawasan industri kecil/rumah tangga Tidak  

9 Kawasan listrik tegangan tinggi(SUTET) Tidak 

10 Kawasan rawan banjir Tidak 

11 Kawasan industri/pabrik Tidak  

12 Kawasan perkantoran Tidak 

13 Kawasan perdagangan Ada 

14 Kawasan kumuh Tidak 

15 Kawasan jasa hiburan Tidak 

16 Kawasan wisata Tidak 

17 Kawasan bantaran sungai Ada  

18 Kawasan longsor Ada  



 

  

19 Kawasan pendidikan Tidak  

20 Kawasan - 

21 Kawasan - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Struktur Desa 

Bagan Struktur Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten  

Lampung Barat 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

Samsurizal 

LPM 

Sahrul Anwari 

BPD 

Setyawan 

SEKRETARIS DESA 

Selamat Putra 

BENDAHARA 

DESA 

Tando Reanaldo 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

B. Visi Dan Misi Desa 

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) ini 

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :  

Tujuan dan manfaat 

1. Tujuan  

a. Agar   desa   memiliki   dokumen   perencanaan   pembangunan   

tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 

KADUS 1 

Munadi 

KADUS 2 

Samsuri 

 

KADUS 3 

Syahdan 

 

K.PEMERINTA

HAN 

Rusmin Nuryadin 

K.PEMBERDAAN 

Wahyudi 
KA.PERENCA

NAAN 

Aguscik 

K. 

PEMBANGUNN 

Damser 

 

KAUR UMUM 

Haidar 



 

  

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di 

desa.  

c. Acuan   dalam   menyusun   rencana   operasional   dan   pelaksanaan 

pembangunan desa dalam 1 tahun. 

d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

tahunan. 

e. Sebagai   dasar   penyusunan   Peraturan   Desa   tentang   Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).  

2. Manfaat  

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa. 

b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 

c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. 

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan 

program pembangunan supra desa. 

e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat. 

f. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa. 

g. Memastikan  bahwa   dana   desa   yang   direncanakan   dan   

digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.  

VisiMisi   Desa   Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat   disamping merupakan VisiMisi Calon Kepala Desa Terpilih, juga 

diintegrasikan dengan   keinginan   bersama   masyarakat   desa   dimana   proses   



 

  

penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai 

tingkat Desa.   Adapun Visi Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat, sebagai berikut :    “Menuju Pemerintah   Menyelenggarakan 

Pelayanan   Cepat Dalam   Mendukung   Terwujudnya   Desa Kerang Yang 

Sejahtera dan berbudaya”  

Sedangkan Misi Desa Kerang adalah :   

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta 

responsif;  

2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat 

3. Melaksanakan   dan   memfasilitasi   pembangunan   yang   aspiratif, 

bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta Peningkatan 

perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;  

4. Mengembangkan   sistem   informasi   desa   dan   tata   kelola   yang   

dinamis sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan 

pembangunan desa; 

5. Melaksanakan   pembinaan   kehidupan   kemasyarakatan   dengan 

pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial 

budaya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat 

istiadat;  

6. Penguatan   dan   manajemen   lembaga   kemasyarakatan,   

pembentukan Badan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar desa; 



 

  

7. Pembangunan   ekonomi   kerakyatan   berbasis   agrobisnis,   

pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial 

budaya yang berbasis kearifan lokal;  

8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, guna 

mendukung peningkatan pendapatan desa; 

9. Menentukan   kebijakan   yang   akan   mendorong   perkembangan   

usaha pedesaan; 

10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif; 

11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program pembangunan desa Masih   terbatas   kesadaran   dan   peran   

serta   warga/masyarakat   dalam menjaga   pengelolaan   asetaset   desa   

yang   telah   berada   di   wilayah lingkungan misalnya: 

a. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong  pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 
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b. Terbatasnya  dan   pelatihan   bagi   masyarakat, khususnya   bagi   

usia   produktif   dalam   rangka   meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan kecakapan hidup. 

c. Belum adanya persiapan yang konkrit tentang arah konsep 

BUMDesa yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus 

dari supra desa dalam pelaksaannya. 

d. Terbatasnya upayaupaya masyarakat pada kebiatan pembinaan 

generasi muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya, dan 

social 

e. Keterlibatan   perempuan   dalam   pengambilan   keputusan   

masih   relatif rendah. 

f. Bidang Pemerintahan Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga 

kemasyarakatan desa yang ada. 

g. Belum maksimalnya kegiatan pemerintahan desa, dikarenakan 

aparatur desa masih belum tertata dalam tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya, sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih 

belum berjalan baik dan aktif. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV 

 ALOKASI DAN  KESESUAIAN  DANA DESA DENGAN 

IMPLEMENTASI  PENGANGGARAN  SERTA PERAN KEPALA DESA 

 

D. Alokasi penggunaan dana Desa Kerang Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat 

1. Jumlah Dana Desa Pertahun Anggaran  

Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga 

dijelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD 

kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam 



 

  

APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.
42

 

  Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-

prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus 

keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini tsesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap 

siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang 

dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, 

implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.
43

 

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka 

penyelengaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban desa tersebut. Dana desa tidak hanya berasal dari APBD juga ada 

pendapatan asli desa namun desa kerang belum ada pendapatan asli desa, desa 

kerang murni dari APBD. 

 Adapaun hasil  wawancara kepada kepala Desa Kerang Kecamatan Batu 

Brak bapak Samsurizal mengatakan,“ sumber dana desa berasal dari APBD dana 

desa yang di kucurkan di desa kerang berfariasi mulai dari  kisaran 40 juta 

sampai 60 juta. Dana terseut digunakan untuk pembangunan drainase, 

pembangunan jalan penghubung warga menuju perkebunan, dan pembangunan 

rabat beton. Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu belum  terlaksana karena 

sulitnya masyarakat untuk meluangkan waktunya untuk kepentingan desa, 

                                                             
42 file:///C:/Users/ACER/Downloads/2533-4458-1-PB.pdf, Oleh Elgia Astuty Eva Hany 

Fanida, di akses pada 11 Agustus 2017 
43

 Ibid., 

file:///C:\Users\ACER\Downloads\2533-4458-1-PB.pdf


 

  

sedangkan dalam bidang pembinaan masyarakat pernah diadakan  pelatihan 

kelompok tani hanya satu kali diadakan pada tahun 2014. 
44

 

Adapun jumlah  dana desa kerang pada tahun anggaran 2009-2015 di 

jelaskan dalam tabel 1 pada daftar  lampiran. Aggaran dana desa kerang tahun 

2009 berjumlah 34.700 .000, pada tahun 2010 berjumlah 36.000.000,- pada tahun 

2011 berjumlah 37.200.000,- pada tahun 2012 berjumlah 38.600.000,- pada tahun 

2013  41.300.000,- pada tahun 2014  berjulmlah  57.200.000,- pada tahun 2015 

berjumlah 160.000.000,- dengan total seluruhnya dana desa kerang adalah 

405.000.000,-. 

 

 

2. Alokasi Dana Desa Berdasarkan Pertahun Anggaran 

  Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian 

ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: Kebutuhan penghasilan tetap 

kepala desa dan perangkat desa. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, 

luas wilayah desa,dan tingkat kesulitan geografis desa. 

 Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, 

serta sumber daya manusia oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana 

Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan 
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dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah 

pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun Sejak diberlakukan 

otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes.
45

 

 Sejak kepemimpinan kepala desa samsurizal tahun anggaran 2009-2015 

telah dilakukan alokasi  dana desa dan  di prioritasakan untuk pembangunan 

infrastruktur desa. Adapaun alokasi dana desa di jelasakan dalam tabel 2. pada 

daftar  lampiran. Dalam tabel di jelaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2009-

2015 telah dilakukan pembangunan. 

 Fakta yang ada desa kerang memang masih di katakan belum maksimal 

karena sebagian dari tiga aspek baik pembangunan, pemberdayaan maupun 

pembinaan masyarakat belum bisa terealisasi secara keseluruhan. Melihat dari tiga 

aspek dalam ADD adalah terlaksananya: pembangunan masyarakat desa, 

pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. 

 

 

1. Alokasi dana desa berdasarkan tiga aspek penggunaan dana desa   

berdasarkan UUD Desa No 6 Tahun 2014 

Penggunaan dana desa digunakan untuk tiga aspek yaitu pembangunan 

masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat 

desa. Alokasi dana desa tersebut dijelaskan dalam tabel 3. pada daftar  lampiran. 

Dalam tebel di jelaskan bahwa alokasi dana desa berdaskan tiga aspek dana desa 

telah di lakukan namun hanya dua aspek yang di realisasikan yaitu aspek 
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pembangunan dan aspek pemberdayaan masyarakat sedangkan aspek pembinaan 

masyarakat tidak di laksanakan.  

  Penggunaan Alokasi dana desa terhadap realisasinya pada tahun 2009  

sampai  tahun 2015  bidang infrastruktur  yaitu pembangunan jalan, pembangunan 

jalan lingkar desa, pembangunan tugu perbatasan desa, pembangunan pos ronda, 

pembangunan talut, pembuatan tarub desa dan pembangunan drainase,  

pembangunan rabat beton. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu 

Pelatihan usaha ekonomi  dan pelatihan kelompok tani namun hanya pelatihan  

kelompok tani yang di realisasikan pada tahun 2014, sedangkan dalam bidang 

pembinaan masyarakat desa yaitu Keahlian dan keterampilan masyarakat namun 

tidak direalisasikan. 

  Seluruh Pembangunan di desa Kerang  di serahkan kepada 

penanggungajawab  (PJ) kepada tim pengawas pembangunan karena  melihat dari 

sarana dan prasarana belum memadai, segala sesuatau yang berkaitan dengan desa 

terutama bidang administrasi itu menyewa/ atau memberi upah kepada orang lain. 

Analisis yang penulis  dalam bidang pemberdayaan masyarakat bukan 

hanya dari masyarakat yang tidak meluangkan waktu untuk kegiatan desa namun 

dari perangkat desapun kurang menggerakkan dan kurang mensosialisasikan apa 

saja kegaitan desa yang harus di laksanakan di desa. 

 Bapak sahrul mengatakan : terkait program kerja dari kepemimpinan bapak 

kepala desa Samsurizal saya tidak tahu tetapi dalam hal pembangunan saya tahu 

mulai dari pembangunan drainase, jalan dan rabat beton. Dalam hal 

pemberdayaan ada sekali diadakan pelatihan kelompok tadi di kediaman salah 



 

  

satu masyarakat desa kerang dan dalam pembinaan belum pernah diadakan 

pembinaan masyarakat. 

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu aspek 

penting dalam alokasi dana desa misalnya membuat pembinaan dalam kerukunan 

umat beragama, Pengadaan sarana dan prasarana olah raga, Pembinaan lembaga 

adat, dan  Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, agar masayarakat 

desa mempunyai krativitas yang bisa di manfaatkan oleh desa mereka sendiri dan 

desa menjadi aktif dan hidup serta desa bisa cepat berkembang. Pemberdayaan 

masayarakat juga seharusnya lebih banyak di adakan misalnya Pelatihan usaha 

ekonomi,  perikanan, perdagangan dan Kelompok masyarakat miskin. Semua itu 

untuk menambah wawasan dan  pengetahuan masyarakat agar kehidupan mereka 

menjadi lebih baik. 

 

E. Kesesuaian Perencanaan Dan Tujuan Penggunaan Anggaran Dana 

Desa Kerang Kecamatan Batu Brak  Terhadap Realisasinya  

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang 

penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui 

forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum 

pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang 

mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

menentukan pembangunan yang makan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di 



 

  

desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi 

yang berkembang.
46

  

Adapaun meknaisme dalam perencanaan adalah sebagai berikut:  

1. Kepala Desa mengadakan MusDes untuk membahas ADD 

2. MusDes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, masyarakat 

serta tim kecamatan 

3. Tim pelakana ADD Menyampaikan rencana penggunaan ADD 

berdasarkan prioritas 

4. Musrenbangdes Rancangan ADD disepakati dalam MusDes dan 

menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes. 

 

Tentang mekanisme perencanaan ADD dari tahap awal hingga 

disahkan dan ditetapkan menjadi komponen penyusun APBDes. Salah satu 

proses yang harus dilakukan sebelum melaksanakan MusDes adalah 

dengan mengadakan praMusDes. Kepala Desa mengadakan MusDes untuk 

membahas ADD MusDes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, 

masyarakat serta tim kecamatan. Tim pelakana ADD menyampaikan 

rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas Musrenbangdes 

Rancangan ADD disepakati dalam MusDes dan menjadi salah satu bahan 

penyusunan APBDes Tahap perencanaan ditandai dengan adanya 

Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, 

BPD, serta dengan komponen masyarakat.  
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Seluruh peserta dalam MusDes berhak untuk usul dan mengajukan 

kritik serta saran terhadap rencana sasaran ADD maupun APBDes. 

Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan 

cita-cita good governance. Selain MusDes, juga terdapat Pra-MusDes yang 

menjadi proses awal sebelum MusDes dilakukan. Pra-MusDes sebenarnya 

sama dengan MusDes. Perbedaannya hanya pada waktu, yaitu Pra-

MusDes dilakukan lebih awal sebelum MusDes. Hal ini dilakukan agar 

Pemerintahan Desa sudah siap dengan programprogram yang akan mereka 

sampaikan kepada masyarakat.
47

 

Melihat pada kenyataan Desa Kerang dalam melakukan tahap 

perencanaan masih belum tertata dengan baik misalnya dalam pelaksanaan 

Musdes belum berjalan setiap tahunnya. Hal ini  karena pemerintah desa 

khususnya Kepala Desa dan Tim pelaksana desa belum mempunyai 

kesadaran komitmen yang cukup tinggi yaitu melaksanakan Musdes sesuai 

dengan peraturan Bupati No 8 Juklak dan Juknis maupun peraturan yang 

sudah ditetapkan artinya peran seorang pemimpin dalam hal ini sangat 

diperlukan untuk menjalankan sebuah komitmen namun pemimpin saja 

tidak akan cukup tanpa adanya kerjasama  yang baik dengan antara 

pemimpin dan staf yang ada. 

Menurut PP  No 60 tahun 2014 pasal 19 bahwa: 1). Dana Desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2). Dana Desa sebagaimana 
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dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Adapaun perencanaan yang di buat oleh Desa Kerang adalah 

perencanaan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

sedangkan dalam tujuan penggunaan anggaran  dana desa adalah di gunakan 

untuk tiga aspek yaitu: 

1. pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 

ayat (1), yaitu “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”. 
48

 

2. Pembinaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menciptakan 

masyarakat  yang religius, taat kepada peraturan-peraturan yang ada di 

desa dan menambah solidaritas antar warga. 

3. Pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menambah 

wawasan masyarakat dalam bentuk pelatihan  khusunya di bidang 

pertanian, pendidikan, perdagangan maupun pelatihan usaha ekonomi. 

 

Perencanaan yang di buat oleh Desa kerang belum sesuai dengan tujuan 

tiga aspek dalam penggunaan anggaran dana desa, karena dalam tiga aspek 

tersebut hanya pembangunan desa dan pembinaan masyarakat saja yang di 
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laksanakan seharusnya tiga aspek tersebut harus dilaksankan dengan baik agar 

terciptanya desa yang padat karya.  

Berdasrkan  hasil musyawarah BPD dan keputusan kepala desa mengenai 

pembangunan desa disortir dan dipilah  jalan yang mana saja perlu di bangun. 

Dengan adanya alokasi dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk 

melakukan pembangunan jalan. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam 

melakukan pembangunan karena jika di ambil dari luar biayanya akan 

membengkak banyak dan dana untuk pembangunan akan berkurang. 

Wawancara dengan kepala desa beliau mengatakan : dalam dana desa 

sudah sesuai dengan rencana kerja desa namun dokumennya tidak ada karena 

zaman saya memerintah belum terlalu ketat jadi data-data itu tidak tersimpan. 

Proses penyusunan rencana kerja desa dilakukan secara musyawarah aparat 

desa dan tokoh masyarakat dengan cara rapat inilah kepala desa melakukan 

koordinasi dalam pembangunan dana desa. Yang bertanggungjawab dalam hal 

dana desa ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan aparat 

yang terbaik. Yang menjadi prioritas dalam pemerintahan saya (bapak 

samsurizal) adalah infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia, alasan 

saya dalam memprioritaskan hal tersebut karena itu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat ungkap beliau.
49

 

Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perencanaan dan tujuan penggunaan 

anggaran dana desa dalam tiga aspek baik dalam bidang pembangunan, 

pemberdayaan,  maupun dalam bidang pembinaan masyarakat belum sesuai 
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dengan perencanaan dan tujuan desa kerang karena tidak semua dari  3 aspek 

dalam anggaran dana desa direalisasikan. 

 

F. Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana 

Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

Berdasarkakan UUD No 6 Tahun 2014 Peran kepala desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan 

pengawasan dan evaluasi kepala desa terhadap penggunaan dana desa. 

Penggunaan anggaran dana desa di gunakan untuk  pembangunan di desa, yang 

diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.  

 Adapaun peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran  

dana desa adalah:  

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa (ADD)  merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang di terima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit dari 10% 

dari dana perimbangan. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga 

tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah 

Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari 



 

  

jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari 

dana Alokasi Dana Desa (ADD).  

 Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk 

operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

yang dibagi seperti berikut: Belanja aparatur dan operasional pemerintah 

desan sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebesar 5%. Kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: Sebesar 40% 

dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) 

dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa. Terkait dengan hal 

tersebut Pemerintah Desa kerang menyatakan bahwa modal atau materi 

merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan untuk dapat 

memberdayakan masyarakat.
50

 Kepala Desa kerang juga menyatakan 

bahwa Desa kerang sejauh ini telah berusaha menaati segala peraturan 

sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari Pemeritah 

Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Tahapan perencanaan telah 

disusun sesuai dengan porsi yag sudah ditentukan oleh peraturan yang 

berlaku.
51

  

 Pada tahapan perencanaan, kepala desa kerang melakukan 

musyawarah dengan tujuan untuk membuat persiapan pembangunan desa 
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agar perencanaan pembangunan desa berjalan dengan baik. Dalam 

penyusunan RPJM kepala desa melakukan rapat koordinasi dengan aparat 

desa dan musyarakat desa, perencanaan pembangunan  yang di putuskan 

dalam musrenbangdes adalah : 

1. Pembukaan lingkar desa & perbatasan desa pada tahun 2009 di dusun  

1 

2. Rabat beton dan talut tahun 2010 di dusun 2 

3. Rabat beton dan pos ronda tahun  2011 di dusun 1 dan dusun 2 

4. Rabat beton  penghubung jalan menuju kebun warga  tahun 2012 di 

dusun 2  

5. Rabat beton   tahun 2013 di dusun 2 

6. Rabat beton   tahun 2014  di dusun 3 

7. Rabat beton dan drainase  tahun 2015 di dusun 1 

  

 

2. Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut 

adalah melakukan pengawasan terhadap tim pelaksana pembangunan 

dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan. Adapaun bentuk 

pengawasan kepala desa adalah membentuk tim pelaksana pengawasan 

pembangunan  dengan cara menunjuk dan menyerahkan pengawasan 

kepada  penanggung jawab (PJ)  pembangunan. Tim pengawas 

melakukan laporan hasil kerja setiap pembangunan dilaksankan kepada 



 

  

kepala desa lalu kepala desa menyortir kembali hasil laporan tim 

pengawas peleksana pembangunan.      

 Seperti hasil wawancara dengan kepala desa Samsurizal bahwa: 

untuk pembangunan di desa kerang memang sudah ada yaitu pembangunan 

jalan, drainase dan rabat beton. Kepala Desa sangat berperan, tetap 

melakukan pengawasan dengan cara pengawalan yang bijak demi 

terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan 

pelayanan yang baik kepada warga dan membuka ruang yang sebebas-

bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa.
52

 

 

3. Tahap Evaluasi  

Tahapan evaluasi alokasi Dana Desa (ADD) dalam tahap perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan  telah terselesaiakan tetapi hanya di bidang 

pembangunan fisik, namun di bidang administrasi desa kerang masih 

kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni dalam 

bidang administrasi desa. 

 Berdasarkan hasil musyawarah dan  keputusan kepala desa yang di 

sampaikan pada saat  musrenbangdes kepala desa memutuskan di bidang 

administrasi untuk menyewa tim penyusun laporan untuk memenuhi standar  

pelaporan yang diharuskan.  Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan 

dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam 

kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai 

aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa 
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dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pembangunan non fisik, 

khususnya meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat belum bisa berkembang mengingat desa kerang adalah desa hasil 

pemekaran dari desa kutabesi sehingga dalam tugas dan tanggungjawab aparat 

desa masih banyak yang harus di benahi.  

Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. 

Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan 

masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan itu sendiri. Namun tidak di desa kerang masyarakat masih banyak 

yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah desa 

kurang melakukan sosialisasi untuk merangkul masyarakat sehingga kesejahteraan 

masyarakat masih sangat sulit di capai. Seharusnya  Kepala desa dan aparatnya 

melakukan berbagai cara untuk bisa mempengaruhi atau membujuk 

masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat 

memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Misanya mereka memperoleh manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, 

penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga 

memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan 

silaturrahmi antar masyarakat. 

Kepala Desa kurang transparan baik dalam masalah pambangunan maupun 

masalah bantuan yang didapatkan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan 

pembangunan desa dan desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu tidak tahu di 

arahkan kemana karena memang aparat desa  sangat jarang melakukan rapat 



 

  

secara formal dan  koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga 

kemasyarakatan, dan warga kurang terjalin. Karena memang desa kerang belum 

mepunyai balai desa.  informasi yang disosialisasikan kesemua warga hanya 

melalui berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain. 

Berdasarkan dari berbagai uraian mengenai hasil wawancara dalam 

penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan 

itu meliputi  tidak adanya kantor balai desa, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia aparat desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi 

komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi 

perkembangan pembangunan sehingga kepala desa menyewa orang lain untuk 

melakukan tugas admistrasi desa, dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan 

mempengaruhi kenerja aparat desa dalam pembangunan. Walaupun demikian, 

terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran Kepala Desa dalam 

merealisasikan dana desa khususnya dalam pembangunan. 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Alokasi penggunaan dana Desa Kerang Kecamatan Batu Brak lebih di 

arahkan untuk pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan tugu 

perbatasan desa, pembangunan jalan menuju kebun warga, pembangunan dreinase 



 

  

dan pembangunan rabat beton dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pembinaan 

masayarakat desa belum pernah diadakan pembinaan masayarakat dan dalam 

bidang pemberdayaan masayarkat pernah diakan pelatihan kelompok tani pada 

tahun 2014. 

Kesesuaian Perencanaan dan tujuan dana desa  belum sesuai dengan tujuan 

tiga aspek dalam penggunaan dana desa, karena tidak semua program dana desa 

terealisasi dengan baik contohnya dalam bidang adminstrasi, Desa Kerang masih 

sangat minim sumber daya manusia yang berkopeten dibidangnya, Desa Kerang 

juga belum ada kelembagaan desa baik dalam pembinaan masyarakat desa 

maupun dalam pemberdayaan masyarakat desa, seperti lembaga kemasyarakatan,  

dan badan permusyawaratan desa. Seharusnya dalam pengelolaan keuangan desa 

harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya sehingga data-data 

terkait dengan perencanaan anggaran dana desa bisa tersusun dengan baik dan 

desa mempunyai dokumen dana desa. 

 

Peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggran dana desa 

adalah peran kepala desa dalam pembangunan di Desa kerang dapat kita lihat dari 

adanya upaya pengawasan dalam Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa yaitu 

dengan melakukan musyawarah berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat 

desa. Adapaun bentuk pengawasan kepala desa adalah membentuk tim pelaksana 

pengawasan pembangunan  dengan cara menunjuk dan menyerahkan pengawasan 

kepada  penanggung jawab (PJ)  pembangunan. Tahap evaluasi dari seluruh 

perencanaan pembangunan fisik telah terselesaikan dengan baik hanya dalam 



 

  

dalam bidang administrasi kepala desa memutuskan untuk menyewa tim untuk 

penyusunan laporan untuk memenuhi standar ketentuan. 

 

B. SARAN 

Penulis menyampaikan beberapa saran agar dapat di wujudkan dalam 

pemerintaha desa, sehingga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat 

memberikan sumbangan dalam menciptakan pemerinatah desa yang libih baik. 

Saran- saran tersebut adalah : 

1. Untuk pemerintah desa  Kerang Kecamatan Batu Brak  diharapakan agar 

alokasi  dana desa selanjutnya  dapat di gunakan untuk yang lebih 

penting dan lebih baik lagi bukan hanya bidang pembangunan saja tetapi 

bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga harus di 

kembangkan dan dilaksanakan karena ketiga aspek tersebut adalah 

termasuk program dana desa. 

2. Untuk Pemerintah desa selanjutnya diharapakan jika melakukan 

pembangunan adakanlah pembangunan kantor balai desa agar aktifitas-

aktifitas terkait dengan kegaitan desa dapat terlaksana dengan baik 

khusunya dalam bidang administrasi. 

3. Untuk masyarakat desa agar bisa lebih berpartisipasi dan peduli terhadap 

desa karena jika aparat desa mempunyai keinginan untuk memajukan 

desa tetapi tanpa dukungan dan kerja sama masyarakat itu tidak akan 

pernah bisa terwujud artinya pemimpin dengan yang di pimpin harus 

saling berkoordinasi. 



 

  

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari Faktor-

faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang sesuai 

dengan perencanaan dan tujuan dana desa,  seperti halnya kompetensi 

sumber daya manusia  dalam bidang administrasi. 

Alhamdulillah akhir kata semoga skripsi yang sangat sederhana dan 

jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, bagi 

penyusun, pembaca maupun pengoreksinya karena sesungguhnya  kesempurnaan 

hanya milik Allah SWT semata.   

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.  Jumlah Dana Desa Kerang 

TAHUN DANA 

1. 2009 34.700 .000,- 

2. 2010 36.000.000,- 



 

  

3. 2011 37.200.000,- 

4. 2012 38.600.000,- 

5. 2013 41.300.000,- 

6. 2014 57.200.000,- 

7. 2015 160.000.000,- 

 JUMLAH 405.000.000,- 

 Sumber : Wawancara kepala desa Samsurizal 26 Mei 2017 

 

Tabel 2.  Alokasi Dana Desa pertahun anggaran 

TAHUN ANGGARAN DANA ALOKASI 

1. 2009 34.700 .000,- ADA 

2. 2010 36.000.000,- ADA 

3. 2011 37.200.000,- ADA 

4. 2012 38.600.000,- ADA 

5. 2013 41.300.000,- ADA 

6. 2014 57.200.000,- ADA 

7. 2015 160.000.000,- ADA 

 JUMLAH 405.000.000,-  

 

Keterangan: 

 Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur yaitu pembangunan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan rabat 

beton. 

Tabel 3. Alokasi dana desa berdasarkan tiga aspek Alokasi Dana Desa 



 

  

A. Dokumen Rencana Kerja 

8.  

9. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

10. KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

DESA KERANG KECAMATAN BATU BRAK 

KEPALA DESA SAMSURIZAL 

KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN/KOTA 

PERATURAN DESA  

TAHUN ANGGARAN 

 

JUMLAH DANA 

 

 

ASPEK 

INFRASTRUKTUR 

 

ASPEK 

PEMBERDAYAA

N 

ASPEK PEMBINAAN 

1. 2009 34.700 .000,- 

Pembukaan 
lingkar desa 

& 
perbatasan 

desa 

 
Keahlian dan 
keterampilan 
masyarakat 

2. 2010 36.000.000,- Rabat beton 
dan talut 

Pelatihan usaha 
ekonomi 

 

3. 2011 37.200.000,- Rabat beton dan 
pos ronda 

 
 

4. 2012 38.600.000,- 
Rabat beton 

dan tarub 
desa 

  

5. 2013 41.300.000,- 
Rabat beton 

  

6. 2014 57.200.000,- 
Rabat beton Pelatihan kelompok 

tani 
 

7. 2015 160.000.000,- 
Rabat beton 

dan Drainase  
  



 

  

NOMOR 6 TAHUN 2014  

 

TENTANG 

RENCANA PEMABANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJM-DESA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA 

 

11. Menimbang: 

a. Bahwa dalam rangka jangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang 

merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan 

perencanaan pembangunan desa.  

b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebab yang di maksud dengan 

hurup a,diperlukan peraturan desa; 

c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan 

keputusan kepala desa; 

d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi 

dan petunjuk teknis. 

 

 Mengingat: 

1. Peraturan dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan; 



 

  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kader 

Pemberdayaan  Kemasyarakatan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang pedoman 

penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/kelurahan;   

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, pendapatan 

Program Pembangunan dan Kegiatan Desa/Keluahan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  Nomor 12 Tahun 2011, tentang 

Pembentukan peratutan Perundang-Undangan  

12.  

13.  

14. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

15. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

16. DAN KEPALA DESA 

17. MEMUTUSKAN: 

18. Menetapkan: PERATURAN DESA TENTAN PEMBANGUNAN  

19. BAB I 

20. KETENTUAN UMUM 

21. Pasal 1 

22.  

23. Dalam RPJM-Desa ini yang di maksud dengan: 



 

  

1. Pemerintah desa adalah pemerintahan desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa. 

3. Peraturan Desa adalah semua keputusan  yang bersifat mengatur dan 

merupakan pelaksanaan dari peraturan yang di tetapkan oleh Kepala 

Desa dan BPD 

4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat 

mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desadan 

kebijakan pelaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, 

pembangunan dan Kemasyarakatan. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat 

RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) 

Tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,program, program Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program prioritas kewilayahan, 

disertai dengan rencana kerja. 

6. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya di singkat RKP-

Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan 

penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancanagn kerangka 

ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

di mutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 



 

  

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

7. Lembaga pemberdayaan masyarakat/Lembaga Ketahanan mayarakat 

Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang di 

bentuk oleh mayarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPMadalah 

anggota Kemasyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk 

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan  partisipatif. 

9. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang 

meliputi data dasar keluraga, potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana serta perkembangan 

kemajuan dan permasalahan yang di hadapi desa. 

24.  

25.  

26. BAB II 

27. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 

28. Pasal 2 

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa  

2. Dalam penyusunan rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa harus 

memperhatikan dengan sungguh-sungguhaspirasi yang berkembang di 

masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD 



 

  

3. Rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa di sampaikan 

oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, 

PKK-Desa, KPM, tokoh masayarakat, tokoh agama, dan sebagainya. 

4. Setealah menerima rancangan RPJM-Desa,pemerintah desa melakukan 

Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasakan kepala desa tentang 

perencanaan pembangunan desa  

5. Jika rancangan RPJM-Desa, berasal dari pemerintahan desa maka 

pemerintah desa mengundang yaitu LPM/LKMD, lembaga-lembaga 

kemasayrakatan, tokoh agama. 

6. Mayarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas 

RPJM-Desa,  

7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 

4 dan 5 maka pemerintah desa menyelnggrakan rapat paripurna yang di 

hadiri oleh BPDdari pemerintah desa serta LPM/LKMD dan  rancangan  

RPJM-Desa menjadi. RPJM-Desa,yang dituangkan dalam keputusan 

pemerintah desa. 

8. Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud 

pada pasal 6, maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta 

memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk 

mengundangkannya dalam lembaran desa. 

 

 

BAB III 



 

  

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM 

DESA 

Pasal 3 

Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para 

anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD 

atau sebutan lain dalam Musrenbang-Desa. 

Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam 

perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan RPJM-Desa akan diatur oleh 

keputusan kepala desa, 

 

Pasal 5 

Peraturan resa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan 

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan 

peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lemabran desa. 

     

 

           Ditetapkan di Desa Kerang 

Pada tanggal…………… 



 

  

                                                                      KEPALA DESA  

      (……………………………..) 

 

Diundangkan di Desa Kerang 

Pada tanggal  

Sekretaris desa 

 

 

(………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA DAN MASAYRAKAT DESA 

 

 

Saat Wawancara Kepala Desa  Wawancara Dengan Salah Satu Warga 



 

  

 

 

Wawancara aparat desa 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DRAINASE DAN PEMBANGUNAN JALAN 

  

Keadaan dreinase         Dreinase yang sudah rusak 

 



 

  

Kedaa

n dreinase sudah retak                 Jalan menuju kebun warga 
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29. PEDOMAN WAWANCARA 

 Peran  Desa Dalam Merealisasikan Anggaran Dana Desa 

 

A. Pertanyaan Peneliti Terhadap Aparat Desa (Responden) 

1. Dari manakah sumber dana desa ? 

2. Berapakah besaran dana desa yang di terima di desa Kerang? 

3. Bagaimanakah proses penyususnan rencana kegiatan desa (RKD)? 

4. Bagaiamana koordinasi bapak terhadap aparat desa dalam penggunaan 

dana desa? 

5. Bagaiamana koordinasi bapak terhadap masyarakat desa dalam 

penggunaan dana desa? 



 

  

6. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa? 

7. Apakah penggunaan dana desa sesuai dengan rencana kerja desa 

(RKD)? 

8. Apa saja yang menjadi proritas bapak dalam penggunaan dana desa? 

9. Apa yang menjadi alasan bapak memprioritaskan hal tersebut? 

10. Apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan dana desa? 

11. Apa harapan masyarakat terhadap pemerintahan desa  terhadap 

penggunaan dana desa? 

12. Apa saja hasil musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan 

desa ? 

13. Apakah hasil pembangunan dana desa kerang sesuai dengan rencana 

kerja desa (RKD)? 

14. Apakah hasil pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan 

RKD? 

15. Apakah hasil pembinaan masyarakat desa sesuai dengan dengan 

RKD? 

16. Apa sajakah yang menjdi hambatan bapak dalam merealisasikan 

RKD? 

17. Apa sajakah yang menjadi factor pendukung dalam merealisasikan 

RKD? 

18. Apkah tugas bapak sebagai kepala desa dalam hal dana desa? 

19. Apa sajakah program kerja bapak terkait penggunaan dana desa? 



 

  

20. Siapa sajakah yang bapak berikan wewenang  dalam mengelola dana 

desa? 

21. Bagaimana upaya bapak dalam membina dan meningkatkan 

perekonomian desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada? 

22. Bagaimana upaya bapak dalam meningkatkan sumber pendapatan 

desa? 

30.  

B. Pertanyaan peneliti terhadap masyarakat desa kerang (Informan) 

1. Bagaiamankah pendapat anda terhadap kepemimpinan kepala desa 

bapak Samsurizal dari periode 2009-2015?  

2. Apakah ada pembangunan jalan di desa kerang? 

3. Apakah ada pembangunan Drainase di desa kerang? 

4. Apakah anda mengetahui program kerja kepemimpinan kepala desa 

bapak Samsurizal? 

5. Apakah pernah di desa kerang diadakan pelatihan?  

6. Kapan diadakan pelatihan tersebut? 

7. Apakah pernah di desa kerang diadakan pembinaan dalam kesenian 

sosial kemasayrakatan? 

8. Kapan diadakan pembinaan tersebut? 

9. Apakah anda di libatakan dalam kegiatan-kegiatan desa kerang? 

 



 

  

 

 


