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TRANSLITERASI 

 

Transliterisasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI, dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, 

tanggal 22 Januari 1988. 

1. Transliterisasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut: 

a. Konsonan Tunggal 

 

 

 

b. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, 

seperti; 

دحما يُّة    : ditulis Ahmadiyyah 

 ditulis Syamsiyyah :   شمسيُّة

Arab Indonesia Ara

b 

Indonesi

a 

 ṭ ط A ا

 ẓ ظ B ب

 ‘ ع T ت

 G غ ṡ ث

 F ف J ج

 Q ق ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Ż ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ’ ء Sy ش

 Y ي ṣ ص

   ḍ ض
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c.              di Akhir Kat 

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia: 

ditulis Jumhu : جمهورية  riyyah 

 ditulis Mamlakah : مملكة

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”: 

  ditulis Ni’matullah : نعمةهللا

 ditulis  ak t al-Fitr : زكاةالفط

d. Vokal Pendek 

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah ditulis “u”. 

e. Vokal Panjang 

1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis 

“u”, masing-masing dengan tanda macron        di atasnya. 

2) Tanda fathah + huruf   ’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis 

“ai”, dan fathhah + wawu mati ditulis “au”. 

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan 

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  „ : 

 a’antum :  أأنتم

 mu’annas :  مؤنث

g. Kata Sandang Alif + Lam  

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-: 

  ditulis al-fu   n : الفرقان

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya:  

 ditulis as-Sunnah : السنة

h. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat  

1) Ditulis kata per kata atau;  
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2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut: 

 aikh al- sl m   :  شيخاإلسالم

 j as -  a   ’ah   :  تاجالشريعة

  At-Tasawwur al- sl m :       التصور اإلسالمي

j. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam 

kamus tersebut. 
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ABSTRAK 
  

Nama  : Sartini Lasabuda 

NIM  : 16.4.1.117 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Judul : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa satu 

Kecamatan   Belang Kabupaten Minahasa Tenggara  

 

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat diketahui melalui 

pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas 

dapat diukur  jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau 

proyek yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat 

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020, faktor yang menghambat 

pengelolaan alokasi dana desa pada desa Borgo satu, cara menanggulangi 

hambatan dan merealisasi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Borgo satu. 

Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif, dan untuk 

pengumpulan datanya dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

serta data pendukung berupa foto-foto dari penelitian lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkkan, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu 

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2020 sudah 

terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran sesuai dengan 

RKPDes dari Pemerintah Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara terhadap semua masyarakat di desa Borgo satu. Faktor yang 

menghambat dalam melaksanakan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa 

berupa dana yang belum ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah 

kabupaten lalu ke pemerintah desa, sehingga pembangunan untuk kebutuhan 

masyarakat desa pada awal tahun belum terpenuhi semuanya dan berhasil 

dipenuhi oleh pemerintah pada akhir tahun. Dan juga sumber daya manusia yang 

kurang berpartisipasi dalam membantu menjalankan tugas dari Pemerintah Desa 

Borgo Satu. 

 

Kata Kunci  : Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Pengelolaan 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat limpahan rahmat dari-

Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara”. Sebagai salah satu syarat memperoleh 

Sarjana Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah 

SAW. serta keluarga, sahabat sampai kepada para pengikutnya yang senantiasa 

tetap istiqomah sampai akhir zaman. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak orang yang 

berperan memberikan motivasi, dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari 

berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua penulis Ayah Djufri Lasabuda 

dan Ibunda Amria Sangkilang, yang telah melahirkan, membesarkan dan 

mendidik dengan sepenuh hati. Alhamdulllah sampai terselesaikannya skripsi ini 

selalu mendapat dukungan dan do‟a dari kedua orang tua dan saudara. Ucapan 

terima kasih juga penulis haturkan kepada : 

1. Delmus Puneri Salim, MA, M.Res Ph. D. selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 

2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Manado  

3. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si selaku Wakil Rektor II Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Manado  

4. Dr. Musdalifah Dachrud, M.PS.I selaku Wakil Rektor III Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  

5. Dr. Rosdalina, S.Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 

6. Dr. Andi Mukkaramah Nagauleng M.Pd selakuWakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado 



x 
 

7. Ridwan Jamal S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 

8. Dr. Munir Tubagus, M.Cs selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  

9. Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A selaku Ketua Program Studi 

Ekonomi Syariah yang senantiasa dengan sabar memberi masukan dan 

arahan sejak semester awal hingga saat ini.  

10. Telsy Fratama Dewi Samad, S.EI.,M.SI  selaku Sekretaris Program 

Studi Ekonomi Syariah dan dosen yang selalu mendukung dalam 

segala hal untuk menunjang skripsi saya. 

11. Nur Shadiq Sandimula, S.HI.,ME selaku Ketua Program Studi 

Perbankan Syariah. Dan sebagai kakak saya yang selalu memberikan 

semangat, motivasi, nasehat, ilmu yg bermanfaat serta dorongan agar 

tetap semangat menuliskan skripsi ini. 

12. Muhammad Azhar Mushlihin, SE.,MM selaku Sekretaris Program 

Studi Perbankan Syariah. 

13. Ridwan Tabe.,M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah 

membimbing serta arahan kepada penulisan ilmiah saya dari proposal 

hingga skripsi. 

14. Muhammad Azhar Muslihin selaku dosen pembimbing II yang telah 

membimbing saya dengan baik, mensupport serta arahan untuk 

membuat skripsi. 

15. Terima Kasih juga kepada Ibu Youlanda Hasan, MM selaku dosen 

yang telah memberikan saya semangat, nasehat dan membantu banyak 

dalam hal apapun. 

16. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang 

telah membantu dalam hal administrasi. 

17. Terima kasih kepada bestie-bestie saya Ima, Dandi, Afin, Atun, Safwa, 

Fikri dan Tia yang selalu menemani saya dalam membuat skripsi ini 

baik dalam keadaan suka maupun duka serta memberi semangat dalam 

hal apapun. 



xi 
 

18. Terima kasih kepada teman-teman Ekonomi Syariah kelas C yang 

mendukung dalam pembuatan skripsi. 

19. Kepada teman-teman yang bersama sama dalam menyusun skripsi dan 

sampai pada ujian skripsi, Sita, Alda, Tri dan Gita 

20. Kepada teman-teman organisasi saya, Deden, Diar, Dzul, Tum Enda, 

Hera, Kak Lisa, Islamul, Kak Iksan, Kak Ayat, Sarmila, Ardin, 

Audrey, yg mendukung saya dalam hal-hal baik. 

21. Kepada adik-adik saya Chika, Anna, Rafika, Ghaizka, Ayna, Annisa, 

Hanna, Indri, Aji, Ojan, Fakhtur, Fiji, Iki, Amar, Dede, Anisa, Fira, 

Wiwid, yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam 

pembuatan skripsi saya sampai selesai. 

22. Terima kasih untuk aparat Pemerintah Desa Borgo I dan masyarakat 

desa Borgo I yang mendukung saya dalam penelitian untuk skripsi 

saya. 

23. Terima kasih untuk Kak Kiki Paturusi dan kawan kawan yang 

membantu saya membuat skripsi di kampung. 

 

Wassalamu’alaikumW .Wb  

 

      Manado,22, Oktober, 2021 

  

        Sartini Lasabuda 

NIM 16.4.1.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul Skripsi ................................................................................................... i 

Pernyataan Keaslian Skripsi .......................................................................................... ii 

Halaman Persetujuan Pembimbing .............................................................................. iii 

Halaman Pedoman Transliterasi .................................................................................. iv 

ABSTRAK .................................................................................................................. vii 

Kata Pengantar ........................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ xi 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah ........................................................................................... 6 

C. Batasan Masalah................................................................................................. 6 

D. Rumusan Masalah .............................................................................................. 7 

E. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 7 

F. Kegunaan Penelitian........................................................................................... 7 

G. Definisi Operasional........................................................................................... 8 

H. Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 10 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Efektivitas ........................................................................................................ 12 

B. Pengelolaan ...................................................................................................... 19 

C. Alokasi Dana Desa ........................................................................................... 30 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................................... 42 

B. Rancangan Penelitian ....................................................................................... 42 

C. Subjek dan Objek Penelitian ............................................................................ 42 

D. Data dan Instrumen .......................................................................................... 43 

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................... 43 

F. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 45 

 



xiii 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................................ 48 

B. Hasil Penelitian ................................................................................................ 57 

   C.    Pembahasan………………………………………………………………60 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ...................................................................................................... 62 

B. Saran ................................................................................................................. 62 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 64 

LAMPIRAN 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan …………………………10 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Borgo Satu………………………52 

Tabel 4.2 Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2020……………………..56 

Tabel 4.3 Deskripsi Informan...………………………………………...57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan 

perekonomian dan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia agar 

pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan 

serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu 

masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota diseluruh Indonesia, 

sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-

mana.
1
 

Dan saat ini juga pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan 

nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju 

pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat 

upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung 

pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. 

Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang 

bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dapat 

memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Pada dasarnya 

desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang paling rendah 

berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota dengan status berbeda. Dimana 

desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum/adat yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pada masyarakat berdasarkan asal usulnya dengan 

memiliki wilayah berdasarkan batas-batas tertentu. Sedangkan kelurahan itu 

bukanlah badan hukum melainkan hanya tempat untuk melakukan kegiatan dalam 

                                                           
1
Minarni Anaci Dethan, „Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa‟, Jurnal Akuntansi 

Transparansi Dan Akuntabilitas, Universitas Nusa Cendana (2019).  
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pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah 

kelurahan setempat. 
2
 

Dengan keadaan seperti itu, maka tujuan dalam pembangunan nasional 

ataupun sebagai lembaga yang bertujuan dalam memperkuat struktur 

pemerintahan negara Indonesia didukung adanya keberadaan desa. Hal inilah 

yang membuat desa dijadikan ujung tombak pembangunan nasional karena desa 

merupakan lembaga yang mampu memperkuat lembaga pemerintahan nasional, 

dimana kesatuan masyarakat hukum adat desa yang dibuktikan dengan memiliki 

daya tahan yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Dimana desa telah memiliki 

struktur pemerintahan yang matang dan telah dijaga oleh masyarakat desa yang 

bersangkutan. Terpusatnya urusan pemerintahan yang diberikan oleh 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dengan pemberian otonomi daerah yaitu 

pemberian mengenai kewenangan dan keleluasaan untuk daerah dalam upaya 

mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/Kota serta 

mampu memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada secara optimal pada 

pemerintahan desa tersebut. Pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat harus 

lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan 

dalam pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut. Adapun landasan 

hukum dengan keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan dimana kedua UU 

tersebut telah membawa perubahan yang mendasar pada pola hubungan antara 

pemerintahan dan keuangan antar pusat dan daerah.
3
 

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan 

dan keleluasan (direksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan 

penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus 

diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan 

                                                           
2
 Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang)” 1, no. 6 (2012): 1203–1212. 
3
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 

2011).  
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pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian 

tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaiyu desa. 

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli 

desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat 

diprediksi. Adanya PP No.72 tahun 2015 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 

tentang desa sangat jelas mengatur mengenai pemerintah desa, yang menyatakan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan 

Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintahan UU No.6 tahun 2014 adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
 

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas 

tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian dan perikanan. Pemberian 

otonomi seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluasan kepada 

daerah secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta 

pemberian wewenang keleluasan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang 

kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa, maka 

perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh 

desa khususnya yang berasal dari Pemerintah Daerah Desa Borgo Satu, 

Kecamatan Belang Kabupaten, Minahasa Tenggara.
5
 

                                                           
4
Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabpaten Muna, Jurnal Skripsi Universitas Halu Oleo 

Kendari (2016). 
6
Adi Julianto, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Sembakung 

Kabupaten Nunukan, ejurnal pemerintah integratif, Universitas Mulawarman 2017. 
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Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini 

didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang dikenal selama ini 

sebagai “Pemerintah Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan 

Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan 

(Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang 

dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa (APBD). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa 

seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan 

lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pembangunan desa perlu diarahkan pada 

terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai 

semangat, kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun 

rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut 

dengan seefesien dan seefektif, dengan sumber daya dan dana yang ada pada 

mayarakat desa. Pengelolaan keuangan pada desa seharusnya dilakukan dengan 

manajemen yang baik dan akuntabel, sebab dana yang masuk ke desa bukanlah 

dana yang kecil, melainkan dana yang besar untuk dikelola oleh pemerintah desa. 

Oleh karena itu kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

yang telah tercapai dalam suatu organisasi.
6
 

Menurut Doller & Wallis, dikutip dari (Nova Sulastri) alokasi dana desa 

berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas 

dan efesiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut 

menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana 

bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki 

keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintah, 

sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengeolaan Alokasi Dana 

Desa.
7
 

                                                           
6
 Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabpaten Muna, Jurnal Skripsi Universitas Halu Oleo 

Kendari (2016). 
7
 Sulastri. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan 

desa yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah secara 

mandiri melalui konsep pemberian otonom desa dalam pembangunan. Pada 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa 

semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan desa yang ada pada suatu 

Kabupaten/Kota.
8
 

Desa Borgo I merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana atau 

bantuan anggaran dari pemerintah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan pelayanan 

publik mengurangi kemiskinan dan memajukan perekonomian desa tersebut. 

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan 

kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa melalui penetapan 

kebijakan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di desa 

Borgo I. 

Adapun pembangunan yang dibuat desa Borgo I pada tahun 2020 sesuai 

dengan RKPDes sebelum Covid-19 itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri 

dari pembuatan tebing sungai, rabat beton, rainase tertutup, pembuangan limba, 

pembuatan air bersih, wc umum. Setelah datangnya corona virus sebagian alokasi 

dana desa dipakai untuk kebutuhan lain masyarakat berupa, Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), masker, termogan dan tong air di setiap jaga untuk mencuci tangan 

agar terhindar dari Covid-19 Selama ini didesa Borgo I Pemda sering tidak 

mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja untuk 

pebangunan yang ada di desa tersebut tetap atau tidak, yang penting realisasi 

anggaran sesuai rencana dan habis. Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan 

                                                           
8
Republik Indonesia. 2006. PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005Tentang Desa. Bandung: 

Fokus Media.Hasibuan, Malayu. S.P. 2005. Manajemen:dasar, pengertian dan masalah. 

Jakarta:P.T Aksara. 



6 
 

keuangan daerah (APBD). Jadi pengelolaan anggaran di desa tersebut haruslah 

tepat sasaran.
9
 

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa 

harus menjadikan masyarakat desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa 

saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih 

banyak daerah yang belum dilakukan. Untuk itu, seharusnya proses transformasi 

kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua eleman untuk 

menuju otonomi desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada 

desa melalui Alokasi Dana Desa untuk Desa Borgo Satu Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara, maka muncul pertanyaan apakah desa yang ada 

sudah mampu melaksanakan pengelolalan anggaran tersebut secara baik.
10

 

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “Efektivitas 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Borgo I Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa 

Tenggara”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalahnya berupa: 

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Ada faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

3. Adanya kesenjangan sosial di Desa Borgo Satu. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam 

maka penulis hanya berkaitan saja dengan: 

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sarana dan 

prasarana desa. 

2. Faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

                                                           
9
 Pemerintah desa borgo satu. 

10
 Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabpaten Muna, Jurnal Skripsi Universitas Halu Oleo 

Kendari (2016) 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap sarana dan 

prasarana pada masyarakat desa Borgo Satu? 

2. Apakah Ada Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian pokok masalah di atas maka tujuan 

penelitiannya adalah:  

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap sarana 

dan prasarana yang ada di desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara.  

2. Untuk mengetahui apakah ada faktor yang menghambat dalam pengelolaan 

alokasi dana desa terhadap sarana dan prasarana di Desa Borgo Satu Kecamatan 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

disebutkan, maka dalam penelitian diharapkan berguna bagi lembaga dan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penulis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori tentang Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Praktis 

a. Pendidikan 

Untuk lingkungan pendidikan, memperluas teori dan penelitian terdahulu 

mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. 
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b. Desa Borgo Satu 

Untuk masyarakat Desa Borgo Satu, memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang pengelolaan keuangan desa. 

c. Peneliti 

Untuk peneliti, dapat menambah wawasan mengenai efektivitas pengelolaan 

keuangan desa tersebut dengan cara mengukur apakah pengelolaannya sudah 

efektif atau belum. 

d. Akademisi 

Bisa sebagai referensi pada peneliti selanjutnya. 

 

G.  Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian ini adalah:   

1. Efektivitas 

Efektivitas ialah sesuatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan 

atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya.
11

 

Menurut peneliti efektivitas merupakan alat ukur untuk mencari tahu 

keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya apakah tepat sasaran 

atau tidak. 

2. Pengelolaan  

Pengelolaan adalah cara atau perbuatan mengelola melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain yang merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan.
12

 

Menurut peneliti pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan 

dan mengelola tujuan dari suatu kegiatan organisasi yang telah dirancang atau 

disusun sebelumnya. 

 

 

 

                                                           
11

Adi Julianto, Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Kecamatan Sembakung Kabupaten 

Nunukan, ejurnal pemerintah integratif, Universitas Wulawarman 2017 
12

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Gramedia, 2007). 
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3. Alokasi Dana Desa  

Alokasi Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang 

di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
13

 

Menurut peneliti Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh 

pemerintah pusat untuk membantu mengembangkan suatu desa yang masih 

terkebelakang dalam hal infrastruktur dan kebutuhan masyarakat desa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Kementrian Keuangan RI, Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat) 

(Jakarta: Kemenkeu, 2017), h. 7. 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu yang Relavan 

N

o 

Judul Penelitian Pembahasan Persamaan Perbedaan 

1 Efektivitas  

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Pada 

Desa 

Lembean 

Kecamatan Kintamani, 

Kabupaten 

BangliTahun 2009-

2014 

Tingkat 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa, 

hambatan 

dan 

merealisasi 

alokasi dana 

desa pada 

desa 

lembean 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa 

Penelitian 

ini 

mengarah 

kepada 

tingkat 

pengelolaan 

dan realisasi 

alokasi dana 

desa 

2 Efektivitas pengelolaan 

alokasi dana desa 

(ADD) suatu 

pendekatan teoritis 

Pembinaan 

kemasyarakatan 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Membahas 

tentang efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

Penelitian ini 

mengarah pada 

pembinaan dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

3 Elin Dwi Sintia 

Efektivitas pengelolaan 

dana desa dalam 

meningkatkan 

pembangunan desa 

menurut prespektif 

ekonomi islam 

Pengelolaan dana 

desa demi 

pembangunan dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

Sama-sama 

meneliti tentang 

efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

Penelitian ini 

mengarah pada 

peningkatan 

pembangunan 

desa menurut 

prespektif 

ekonomi islam 
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Sumber : Olahan Mandiri (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

4 Efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa pada 

desa 

Silondou 

Kecamatan 

Basidondo 

Kabupaten 

Toil-Toli 

Mekanisme 

perencanaan 

pelaksanaan 

alokasi dana desa 

di desas ilondou 

Sama-sama 

meneliti tentang 

efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

Penelitian ini 

mengarah ke 

bagaimana cara 

mengatasi 

hambatan dalam 

merealisasikan 

alokasi dana desa 

terhadap 

masyarakat 

5 Fenti Prihatini Tui   

Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Di Desa 

Bongopini 

Kecamatan 

Tilongkabila 

Kabupaten Bone 

Bolango 

Efektivitas 

terhadap hasil 

perencanaan 

ADD 

Sama-sama 

meneliti tentang 

efektivitas 

pengelolaan 

alokasi dana desa 

Penelitian ini 

mengarah 

kesosialisasi 

perencanaan 

ADD kepada 

masyarakat desa 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya tujuan yang telah ditetapkan atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan 

baik. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan 

efisiensi.
14

 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas 

merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di 

dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
15

 

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi untuk 

pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan sebuah organisasi. Menurut 

Gibson sebagaimana dikutip dari jurnal wayan saputra ada 2 pendekatan dalam 

menilai keefektivan teori dan sistem. Berdasarkan pendekatan teori, yaitu untuk 

merumuskan dan mengukur efektivitas melalui pencapaian yang ditetapkan dengan 

usaha dan kerjasama. Sedangkan pendekatan sistem menekankan pentingnya 

adaptasi terhadap tuntutan masyarakat desa sebagai kriteria efektivitas.
16

  

                                                           
14
M Meriza, M Mardianto, And E Ermanovida, „Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung 

Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir‟, 2018  
15

 Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada 
Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal 

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, vol 1 no,01 2012. 
16

Wayan Saputra,.Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, 

Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.Universitas Pendidikan Ganesha,Singaraja, Indonesia. 
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Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek 

penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa 

penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunanya sesuai 

dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai; (b) Ketetapan 

waktu, proses penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan 

hingga berakhinya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) Hasil 

sesuai harapan masyarakat dan tepat sasaran. Efektivitas pengelolaan dana desa 

dapat diketahui melalui pencapaian atau sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur jika sudah terdapat hasil atau 

pencapaian dari berbagai kegiatan atau proyek yang dilakukan. Untuk 

mengukur efektivitas ini digunakan beberapa indikator yang bisa memberikan 

gambaran dari pencapaian atas program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut. Jika indikator tersebut menunjukkan semakin mendekati sasaran atau 

target, maka semakin efektif pengelolaan tersebut.
17

 

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau 

pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan 

keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi 

tanggungjawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang 

menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa 

yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau 

melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun. Efektivitas dapat 

juga diartikan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka 

                                                           
17

  M Meriza, M Mardianto, And E Ermanovida, „Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Add  Di Desa 

Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir‟, 2018  
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proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program 

atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
18

 

a. Efektivitas Menurut Para Ahli  

Menurut Kurniawan dikutip dari Adi Julianto efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) 

dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya.
19

 

Menurut Beni efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan 

atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan 

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang 

telah ditentukan.
20

 

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari 

keluaran program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektiv proses kerja suatu organisasi. Efektivitas adalah mengukur 

hubungan antar hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu 

sendiri.
21

  

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, Devas 

yang dikutip dari (Adi Julianto) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna 

kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki 

                                                           
18

 Hilmi, Ramlawati, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan 

Basi Dondo Kabupaten Tolitoli Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou 

Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. Economy Deposit Journal Volume 2 No 2, Desember 

2020 
19

Adi Julianto, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Sembakung 

Kabupaten Nunukan, ejurnal pemerintah integratif  Universitas Wulawarman 2017   
20

 Julianto. 
21

 Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabpaten Muna, Jurnal Skripsi Universitas Halu Oleo 

Kendari (2016), 
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dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat 

direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya 

serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengukur sampai sejauh 

mana perusahaan pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau 

ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. 

Bila dikaitkan dengan masalah pengeloaan keuangan maka sejauh mana 

keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.
22

 

John P dikutip dari Minarni Anaci Dethan berpendapat bahwa 

lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan yang 

tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan 

pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya 

menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai 

dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan 

melalui dokumen perencanaan pembagunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas 

utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan memengaruhi efektif tidaknya program 

pembangunan desa.
23

 

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, karena 

banyak sekali kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari 

kebijakan tersebut karena ketidakpastian dari para aparatur pemerintah desa itu 

sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan. 

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan tersebut 

                                                           
22

Julianto. 
23

Dethan. 
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mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Suatu hal dapat 

dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, 

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan 

alokasi dana desa di desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa 

Tenggara dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga 

efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan 

penerimaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau 

kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 

mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan 

membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran 

yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau 

ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana 

dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu : 

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi dapat tercapai. 

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi ada 

pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan 

harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 
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tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja. 

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g) Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin dikekatkan pada tujuannya.
24

 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan 

apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 

manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

secara efesien. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 

personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu 

kegiatan efesien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, 

sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 

benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi 

dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai 

aturan dan sesuai target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi tersebut. 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Bila 

dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 

memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah detentukan dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau 
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hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak 

efektif. Adapun kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak yaitu: 

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 

tujuan organisasi yang tercapai. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan dan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 

kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja. 

6) Tersediannya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
25

 

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas 

adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan 

sasaran resmi official goal dengan memperhatikan permasalah yang 
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ditimbulkannya, dengan memasukan perhatian terhadap aspek output yaitu 

dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat yang telah 

direncanakan sebelumnya. Dengan demikian sejauh mana mengukur 

organisasi atau lembaga yang berhasil merealisasikan sasaran yang hendak 

dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan dan 

tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih 

efekktiv.
26

 

Efektivitas dapat mengukur keberhasilan suatu lembaga organisasi 

dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu 

lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga 

memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif, ini didasarkan 

pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap 

lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang 

terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langkah dan bernilai tinggi dan 

menjadi sumber dalam mencapai tujuan. Dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang sudah terealisasi sesuai target 

dan rancangan sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dalam melakukan punggutan.
27

 

 

B. Pengelolaan 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam KBBI berarti memimpin, 

mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta 

bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
28
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Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen, karena antara 

pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama tercapainya tujuan 

organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan 

orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi 

lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan 

kepemimpinannya. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang 

pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan 

yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manejer yang aktif.
29

 

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manjemen, yaitu suatu proses 

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan 

sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.
30

 

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen dan dapat diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi 

manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efesien.
31

 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga 

menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan 

dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta 

cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan adalah cara 

perbuatan mengelola melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain yang merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. 
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Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu 

rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

melakukan kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah 

suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi 

sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif.
32

 

a. Pengelolaan Menurut Para Ahli 

Menurut Terry, dikutip dari Andri Munawar mengartikan fungsi 

pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari 

kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, intansi, maupun 

organisasi. Manejer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah 

manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengontrol dengan demikian, target yang dituju dengan 

mudah dapat dicapai dengan baik.
33

 

Nugroho dikutip dari George R Terry mengemukakan bahwa 

pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara 

etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya 

merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan 

dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan 

tertentu yang ingin dicapai.
34

 

Nanang Fattah dikutip dari Ike Rus Tanti berpendapat bahwa dalam 

proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang dtampilkan oleh 

seseorang manejer atau pemimpin, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading), dan pengawasan 
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(controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses 

merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya 

organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai efektif dan 

efesien. Manajemen merupakan proses perencanaan
35

. 

Menurut GR Terry dikutip dari Dinda Agustin dan kawan-kawan 

mengatakan  bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-

sumberdaya lainnya.
36

 

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah 

manajemen berasal dari kata kerja manage yang berarti menangani, atau 

mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi 

fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
37

 

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelolah oleh pemerintah desa 

termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 

merujuk pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan 

tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa menganut prinsip money follow function yang berarti bahwa 

pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan 

tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut 

maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya 
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standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut 

adalah disentralisasi kewenangan harus disertai dengan disentralisasi fiscal. 

Realisasi pelaksanaan disentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya 

dana perimbangan keuangan antara kabupaten kabupaten dana desa atau yang 

lebih dikenal sebagai alokasi dana desa. 

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran 

yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan 

sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah wilayahnya.
38

 

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap 

dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan 

proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak 

dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan 

dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu 

pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan 

pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring 

aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan 

mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efesien untuk mencapai 

tujuan.
39

 

Pengelolaan dana desa berdasarkan PEMENDAGRI No.113 Tahun 

2014 menjelaskan bahwa pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Tujuan pengelolaan 

adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan 

atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat degerakkan sedemikian 

rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga 

dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan 
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dalam semua hal organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen 

semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat 

beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:
40

 

1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi; 

2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi; 

3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara umum yaitu 

efesien dan efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan 

manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan 

berdasarkan tujuan sebagai berikut:
41

 

a) Menentukan strategi; 

b) Menentukan sarana dan batas tanggungjawab; 

c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan 

waktu; 

d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana; 

e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi; 

f) Menentukan ukuran untuk menilai; 

g) Mengadakan pertemuan; 

h) Pelaksanaan; 

i) Mengadakan review secara berkala; 

j) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang. 

Fungsi pengelolaan menurut John D. Millet, adalah suatu proses 

pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan 
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dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
42

 Henry Fayol mengemukkan ada 

5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing 

(pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), coordinating 

(pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan).
43

 

Dari dua fungsi di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber 

daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek, fungsi-

fungsi pengelolaan atau manajmen yang berperan penting dan efektif dalam 

menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau 

perusahaan. 

Menurut Terry dalam Sobri, dan kawan kawan mengartikan fungsi 

pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain. 
44

 

George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal 

dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling, 

sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: 

Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang 

dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi 

pengelolaan. George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi motivating 

yang kurang lebih artinya sama. 
45

 

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas Planning, 

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,dan Budegeting. Berikut 

adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :  

1. Planning (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. 

Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which 

involves the selection from alternatives of objectives, policies, 16 procedures, and 

programs. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manejer yang berhubungan 

dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, 
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dan programprogram dari alternatif-alternatif yang ada.Jadi, masalah perencanaan 

adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.  

2. Organizing (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, 

pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas 

tersebut. Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among 

persons so that they may work together afficiently and again personal 

satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives. Artinya: 

pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan 

yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara 

efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu.  

3. Actuating, Directing and Leading (Pengarahan) adalah mengarahkan semua 

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

Actuating is setting all members of the group to want to achive and to strike to 

achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and 

organizing efforts. Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota 

kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.  

4. Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in 

enterprise according to the requirement of its plans. Artinya: pengendalian adalah 

proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan 

ketetapan-ketetapan dalam rencana. Control is the measurement and correction of 

the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives 

and the plans devised to attain then are accomplished. Artinya: pengendalian 

adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar 

rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat 

terselenggara.  



27 
 

5. Staffing atau Assembling resources adalah menentukan keperluan-keperluan 

sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan 

tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan 

personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya 

sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal 

kepada organisasi. 

6. Motivating (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia 

kearah tujuannya. 

7. Programming adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis  

8. Budgeting (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan 

dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini 

hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran 

harus rasional. 

 9. System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila 

terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa 

terjadi kesalahan hasilnya.  

10. Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha 

memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan 

dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.  

11. Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, 

dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah suatu usaha yang 

sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi ini berarti bahwa 

koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut: a. 

Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, b. Waktu yang tepat dari 

usaha-usaha ini, c. Pengarahan usaha-usaha ini.  
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12. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil- 

hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. 

Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu 

sebagai berikut: a. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi 

tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi. b. Bahwa penialain itu 

adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus 

menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen. c. Bahwa penilaian 

menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai 

dengan hasil yang seharusnya dicapai.  

13. Reporting (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan 

atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan 

maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran 

tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.  

14. Forecasting (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau 

mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi 

sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.  

15. Facilitating Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni 

memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari 

bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang 

untuk dapat dilaksanakan.  

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat 

dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses 

yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau 

manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya 

tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu 

organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan 

organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau 

unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya 

harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, 

penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan  
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untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu 

organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya 

manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal 

maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan 

organisasi tersebut.
46

 

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap 

organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan 

organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengidentifikasikan 

bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal 

untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam 

membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan 

kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. pengelolaan 

yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja 

sesuai dengan kepentingan anggotanya.
47

 

b. Ayat Tentang Pengelolaan 

                                                                                            

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin 

dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra ayat 26) 

                                                                                       
         

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 

setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra ayat 27) 
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C. Alokasi Dana Desa (ADD) 

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan 

pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak 

daerah serta dari yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan peraturan 

menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal 

dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan 

mempertimbangkan : 

a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; 

b. Jumlah penduduk desa; 

c. Angka kemiskinan desa; 

d. Luas wilayah; 

e. Tingkat geografis desa.
48

 

Alokasi Dana Desa diderivasi dari formulasi Dana Alokasi Umum 

(DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan 

keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak 

diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima 

menarik untuk diterima sebagai landasan. 

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah 

dikurangi dana alokasi khusus. 

a. Alokasi Dana Desa Menurut Para Ahli 

                                                           
48

 Duval Ardiansyah, Efektifitas pengelolaan keuangan desa Alokasi Dana Desa (ADD) di desa 

kedayunan kecamatan kabat kabupaten Banyuwangi, Universitas Jember, 2017. 
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Menurut Dies Nurhayati, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang 

diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. 

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa 

untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berekembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan 

meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.
49

 

 Nugroho, kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan 

perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta 

untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik 

harus dikendalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan yang 

baik dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik agar tujuan yang 

diharapkan bisa tercapai.
50

 

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat 

3 UU No 32 Tahun 2004 dan menurut peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 

menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil 

gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya serta pendapatan desa 

lainnya yang sah. 

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan 

dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa. 

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

oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang pembagiannya dilakukan secara 

proposional yang merupakan alokasi dana desa. 
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 Minarni Anaci Dethan, „Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa‟, Jurnal Akuntansi 
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d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. 

Maksud Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan 

pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan
51

:  

1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya. 

2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai dengan potensi desa. 

3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 

4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.  

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini 

dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara 

kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana 

desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus 

dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari 

pemerintah. 

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa 

tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-

mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakte 

rkebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa sesuai 

dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu 
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pemerataan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 

tujuh faktor yaitu: 

a) Keadilan dan karakter kebutuhan desa; 

b) Kemiskinan (jumlah penduduk miskin);  

c) Pendidikan dasar; 

d) Kesehatan;  

e) Keterjangkauan desa (diproksikan kejarak desa ke ibu kota 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan); 

f) Jumlah penduduk; 

g) Luas wilayah. 
52

 

 Potensi desa terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar. Lebih 

lanjut Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 

2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah 

dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan 

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

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

adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan 

rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, 

Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain).
53

 

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan 

sebagai berikut:  

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

di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 

Tahun 2000 tentang perubahan atas UU  No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  
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2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi 

tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, 

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan 

atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
54

 

Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana 

pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota 

antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut di atas 

tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun  2005 

tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran 

ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 

No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
55

 

Satu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan 

yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang di maksud merupakan 

pencapaian tujuan penerimaan alokasi dana desa di desa Borgo Satu 

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukannya tindakan 

untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai 

suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif 

apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.
56

 

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota 

paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas 
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UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Dari 

retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu 

daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, 

sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan 

atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. 

Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana 

Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota 

antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas 

tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Dasar pemberian Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 

tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran 

ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 

No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
57

 

 Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah 

dikurangi dana alokasi khusus untuk kemudian di salurkan ke rekening kas 

desa. Besaran penerimaan alokasi dana desa tiap desa diatur dalam 

perhitungan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan 

tata cara yang telah diatur oleh PP yang kemudian dituangkan dalam 

peraturan Bupati/Walikota. 

Penggunaan alokasi dana desa juga telah tertuang dalam peraturan 

pemerintah no 11 tahun 2019 perubahan kedua atas peraturan pemerintah 

momor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang siltap dan tunjangan perbekel 

dan perangkat desa dibiayai dari sumber alokasi dana desa.  

 Alokasi Dana Desa harus memenuh beberapa prinsip pengelolaan seperti 

beriku: 
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a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus 

melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip 

dari oleh untuk masyarakat. 

b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. 

c) Alokasi dana desa harus digunakan terarah dan terkendali; 

d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu 

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan 

musyawarah. 

e) Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan belanja desa 

melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip 

pengelolaan seperti: 

a) Setiap kegiatan pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh 

dan untuk masyarakat. 

b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. 

c) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan 

terkendali. 

d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu 

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan 

musyawarah. 
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e) Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan belanja desa 

melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
58

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa 

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi Dana Desa yang sesuai 

kebutuhan seperti salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good 

governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat yang akhirnya 

mendorong akuntabilitas, transparasi dan responsivitas pemerintah lokal. Good 

governance sering diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik, dengan 

mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good 

governance. Sementara itu World Bank (Haryanto), mendefinisikan good 

governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efesien sehingga kalau dipakai dalam mengelola alokasi dana desa sangat tepat 

agar bisa efektif dan efesien juga bisa tepat sasaran. Untuk menggerakkan roda 

pembangunan di desa yang memerlukan pasrtisipasi masyarakat. Khususnya 

mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya disesuaikan dengan 

Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih 

akuntabel dan tepat sasaran serta dapat diadministrasikan secara lengkap. Alokasi 

Dana Desa adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten 

dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, 

wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa harus dipahami. Persiapan otoritas 

desa adalah pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi desa, desa 

membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang didelegasikan kepada 

desa.
59

 

Pemerintah berharap bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa dapat 

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk 

memperkuat masyarakat pedesaan dengan mempertahankan pembangunan 
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berkelanjutan di desa. Dengan Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian dana 

untuk melanjutkan pembangunan tanpa harus menunggu terlalu lama untuk 

mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2005 

pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan 

desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan 

mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana 

Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang 

intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Untuk menindak 

lanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri 

Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur 

tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang 

diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional 

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima 

pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan di desa merupakan model 

pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-

sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, 

mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah 

lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 

Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif 
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diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, 

yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala 

desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa dibantu 

oleh perangkat Desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. 

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan 

antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program 

pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan 

dengan tidak aspiratif dan parsitipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih 

mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara 

pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan 

pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil 

perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi 

tidak berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa 

memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-

undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan 

potensi dan keaneka-ragaman daerah.
60

 

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa 

termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 

merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut 

dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows 
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function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk 

menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi 

dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan 

desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah 

mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa 

yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem 

pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam 

membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 

termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah 

daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Keberhasilan 

pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan 

aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, 

optimalisasi peningkatan implementasi di tingkat desa, sehingga perlu sistem 

pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi 

keuangan daerah.
61

 

Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui 

musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). 

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para 

stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi 

prinsip-prinsip good governance yang harus dilaksanakan oleh para pengelola 

ADD dan tentunya masyarakat desa. Di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan 

yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan 

kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa 

Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan 

APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah 

desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan 
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pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada 

masyarakat desa selama satu tahun.
62

 

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada 

bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang 

ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan 

permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim 

pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota 

akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian 

keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah 

(BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah 

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

BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. 

Mekanisme pencairan ADD dalam APBD desa dilakukan secara bertahap atau 

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.
63
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu 

Penentuan lokasi penelitian ini bertempat di Desa Borgo I, Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan 

dari bulan April-Juni 2021. 

 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Deskriptif yaitu 

data yang terkumpul bentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalau pun 

angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi, 

wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Adapun 

penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian 

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. ide pentingnya 

adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mendapatkan pengamatan tentang 

sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian maka pendekatan 

ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta peneliti lapangan biasanya 

membuat catatan lapangan secara ekstensif (luas) yang kemudian dibuatkan kodenya 

dan dianalisis.
64

 

 

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. 

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil 

penelitian, subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa 

narasumber atau informan (memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti) yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan 

dengan penelitian maka subjek dari penelitian ini adalah informan, yang dimana 

informan itu terdiri dari Pemerintah Desa Borgo I dan Masyarakat Desa Borgo I. 
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Sedangkan objek penelitian adalah perkara, atau hal yang menjadi pokok 

pembicaraan untuk diteliti dilapangan.
65

 

 

D. Data dan Instrumen 

a. Data  

Data merupakan hal yang sangat esensial untuk menguak suatu permasalahan, 

dan data juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi 

hipotesis yang sudah dirumuskan. 

Yang menjadi data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan informan dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang 

dibutuhkan adalah tanggapan dari pemerintah desa Borgo I dan masyarakat desa 

Borgo I. 

2. Data sekunder adalah data yang berbentuk dokumen-dokumen, file-file, arsip 

dan foto-foto. Dan tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan 

geografis dan demografis. 

b. Instrumen 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti kualitatif siap melakukan 

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dan menetapkan fokus 

penelitian pada informan sebagai sumber data. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam setia`p proses pengumpulan data pasti ada 

teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh 

data yang valid dalam pengumpulan data tentang efektivitas pengelolaan alokasi 

dana desa, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang 

peneliti lakukan secara langsung dengan objektifnya, sehingga data-data yang 

peneliti dapatkan akurat. Teknik pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan 

tujuan memperoleh data secara data secara detail (bagian terkecil/secara), dengan 

mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan. 
66

 

Observasi dalam penelitian ini disebut observasi partisipatif, dalam observasi 

ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak.
67

 

Yang dimaksud penulis dalam tahap observasi ini ialah penulis terjun 

langsung di lapangan untuk mengamati apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada, 

baik itu pengelolaan alokasi dana desa, guna mencocokan data-data yang sudah ada, 

hingga menggali informasi baru yang nantinya akan di dapatkan oleh penulis. 

Pada saat penulis melakukan observasi awal bertemu langsung dengan kepala 

desa dan setelah itu masyarakat desa Borgo I, penulis meminta izin untuk melakukan 

sebuah penelitian dan ini adalah observasi awal yang dilakukan peneliti. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara atau informan yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara antara 

lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak 

berstruktur maksudnya wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. 
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam 

dan jumlahnya informan sedikit/kecil.
68

 

Penulis dalam menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, 

melakukan wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara dengan pemerintah 

desa dan beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam sarana dan prasarana di 

Desa Borgo I. 

3. Dokumentasi 

Yaitu dengan menggunakan pengumpulan data berupa dokumentasi, 

mencatat data-data atau catatan resmi penting, foto foto ataupun arsip yang 

berkaitan dengan orang-orang yang diteliti seperti pemerintah desa borgo satu dan 

masyarakat desa borgo satu untuk menunjang perolehan dan penelitian agar 

berjalan dengan lancar dan sesuai. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber, 

sehingga teknik analisa data yang digunakan belum ada pola yang jelas, menjadi 

hal yang sulit dalam menggunakan teknik analisa data kualitatif, karena metode 

analisis belum dirumuskan dengan baik. Jadi analisis data dapat diartikan sebagai 

proses mencari dan menyusun secara sistematis.
69

 

Data yang dihasilkan penulis dari hasil penelitian digunakan dalam bentuk 

teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah pedoman yang 

berdasarkan pada pola pikir ilmiah, yang mempunyai ciri logis (benar dan masuk 

akal), empiris (cara penelitian yang dilakukan dalam pengamatan yang 
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berdasarkan pengalaman indera manusia itu sendiri), dan sistematis (teratur). 

Pengumpulan data secara lengkap, maka kemudian yang harus dilakukan ialah 

tahap analisa agar semua data dari hasil penelitian dengan berbagai sumber 

seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut menjadi teratur, tersusun 

rapi dalam bentuk tulisan, mudah dibaca dan di tafsirkan. Bila mana jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan 

melanjutkan lagi sampai tahap tertentu, aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display dan conclusion drawing verification. 

1) Reduksi Data (data reduction), ialah upaya peneliti mereduksi yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

2) Penyajian Data (data display), pada langkah ini peneliti menyajikan data yang 

telah yang direduksi kedalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

3) Conclusion drawing/verification, adalah penerikan kesimpulan dari teman data. 

Tahap ini merupakan tahap interprestasi peneliti atas teman dari prosedur 

pengumpulan data yang telah dilakukan. Ketiga tahap di atas memperlihatkan 

bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui proses 

pengkategorikan penyajian data dalam bentuk uraian singkat kemudian 

penarikan kesimpulan pada data yang telah ditemukan.
70

 

Berdasarkan uraian di atas dari ketiga tahap dalam teknik analisa data 

yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan inilah data-

data yang bisa simpulkan setelah mereduksi, merangkum, mengumpulkan dan 

menyajikan hal-hal pokok yang penting inilah hasil yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa Borgo I sehingga dapat 

menyimpulkan bahwa alokasi dana desa untuk sarana dan prasarana di desa 

Borgo I sudah digunakan dan direalisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan 

dari program RKPDes yaitu berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 
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dibuat oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Meskipun dari pemerintah itu 

sendiri sempat mendapat kendala atau ada faktor yang menghambat dalam 

pengelolaan alokasi dana desa pada awal tahun tapi Alhamdulillah bisa 

dituntaskan pada akhir tahun di bulan Desember. Dan dari masyarakat itu sendiri 

sudah bisa merasakan hasil dari pekerjaan pemerintah desa untuk pengelolaan 

alokasi dana desa dikarenakan semua kebutuhan masyarakat yang telah 

dikeluhkan masyarakat dalam pertemuan kegiatan musyawarah desa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa itu telah dipenuhi oleh pemerintah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek  Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Borgo I 

Dasar  aspirasi masyarakat desa Borgo sudah cukup lama, pada awal tahun 

2005 sudah digaungkan wacana pemekaran desa, namun masih terbatas dan 

kurangnya tersosialisasikan kepada masyarakat. Memasuki awal tahun 2007 

upaya untuk memperjuangkan pemekaran desa semakin kuat dan terus berlanjut 

melalui usulan-usulan dalam bentuk aspirasi masyarakat kepada dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Borgo. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan 

hasil musyawarah desa yang di gagas oleh pemerintah desa, BPD, LPMD Borgo 

dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tersebut menyepakati untuk 

mengusulkan pemekaran desa persiapan pembentukan panitia pemekaran desa.
71

 

Panitia pemekaran desa berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Nomor 

03 Tahun 2007, telah menindak lanjuti dengan membuat Surat Permohonan 

Pemekaran desa Borgo kepada Bupati Minahasa Tenggara Cq. Camat Belang  

Nomor : 01/PP-BRG/XI-2007 tertanggal 25 November 2007, Perihal Proposal 

Usulan Pemekaran Desa. Selanjutnya untuk memproses lebih lanjut, Pemerintah 

Kecamatan Belang melalui surat Keputusan Camat Belang Nomor 

11/146.1/SK/XII-2007 telah membentuk Tim Pengkajian Pemekaran Desa 

Kecamatan Belang tertanggal 28 Desember 2007.
72

 

Berkaitan  dengan hal tersebut, melalui proses yang cukup panjang, maka 

pada tanggal 28 April 2010 tepatnya di Gedung Wale Lumintang Ratahan 

Kabupaten Minahasa Tenggara Oleh Bupati Minahasa Tenggara Ibu Telly 

Tjanggulung mengesahkan Desa Borgo I (Satu)  sebagai desa Difinitif  hasil 
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pemekaran Desa Borgo sekaligus melantik Hukum Tua Desa Borgo I (Satu) yaitu 

Fadli Pelango masa jabatan 1 (satu) tahun.
73

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi  

Terwujudnya Masyarakat Desa Borgo I (satu) yang Tentram, Maju, Makmur 

dan Berkeadilan. 

b. Misi 

Melanjutkan Program-program Pemerintah Desa Borgo I (satu), sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Borgo Satu. 

Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi  

a. Pemberdayaan SDM 

b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 

Menciptakan Kondisi Masyarakat Desa Borgo I (satu) yang aman, tertib dan rukun 

dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip 

yaitu : 

a. Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi 

b. Ringan Sama Dijinjing Berat Sama di Pikul 

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Borgo I (satu) yang meliputi :  

a. Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabel 

b. Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Prima 

c. Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkesinambungan dan Mengedepankan 

Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat.
74
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3.  Kondisi Geografis 

a. Letak dan Luas Wilayah Desa Borgo I (satu) 

Desa Borgo Satu terletak di pesisir pantai kecamatan belang kabupaten 

minahasa tenggara provinsi Sulawesi utara dengan batasan-batasan wilayah. 

Sebelah utara dengan desa Ponosakan Belang, sebelah timur dengan laut Maluku, 

sebelah selatan dengan Desa Borgo, sebelah Barat dengan Desa Beringin. 

Desa Borgo I (satu) memiliki luas wilayah kepolisian 1028 Ha, dan luas wilayah 

pemukiman 45 Ha dan di wilayah Desa Borgo Satu memiliki Lima jaga.
75

 

b. Iklim Desa Borgo I (satu) 

Iklim di desa Borgo satu sebagaimana di desa-desa lain diwilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap sistem Pertanian dan Perikanan. 

Desa borgo satu memiliki luas wilayah kepolisian 1028 Ha, dan luas wilayah 

Pemukiman 45 Ha dengan rincian keadaan penduduk yakni : 

1) Luas wilayah kepolisian desa borgo satu   1028 Ha 

2) Luas wilayah desa borgo Saturday        45 Ha 

3) Jumlah jaga           5 jaga 

4) Jumlah kepala keluarga       436 KK 

5) Jumlah jiwa      1060 Jiwa 

6) Jumlah laki-laki      750 Jiwa 

7) Jumlah perempuan      710 Jiwa 

8) Agama islam      989 Jiwa 

9) Agama Kristen protestan       70 Jiwa 

10) Agama budha          1 Jiwa 

c.  Pendidikan : 

1) Tamat SD        35 % 

2) Tamat SMP       25 % 

3) Tamat SMA       20 % 
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4) Tamat D1-D2-D3       2 % 

5) Tamat S1-S2-S3       2 % 

6) Tidak Tamat SD       5 % 

7) Tidak Tamat SMP      6 % 

8) Tidak Tamat SMA      4 % 

d.  Keadaan Sosial Ekonomi :  

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, masyarakat desa borgo 

satu memilki karakter yang khas, karena walaupun suku dan ras yang berbeda tapi 

dalam pergaulan keseharian, tidak ada yang membedakan hal tersebut, bahkan 

dalam aktifitas warga semuanya berbaur dengan baik. Hal ini tergambar dari 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa kegiatan bakti, dimana antar umat 

beragama, saling berbaur untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. 

e.  Mata Pencaharian : 

1) Nelayan         55 % 

2) Petani        33 % 

3) Pegawai Negeri Sipil        2 % 

4) Wiraswata/Wirausaha        5 % 

5) Lain-lain          5 % 
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Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana Desa Borgo Satu: 

 Desa Borgo Satu merupakan desa yang kaya akan potensinya diberbagai 

aspek. Namun belum semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal dan 

dikembangkan oleh penduduk desa Borgo Satu. 

No Bidang Potensi Masalah 

 

 

1 

 

 

Pendidikan  

1. PAUD/TK 

2. Balita 

3. Gedung sekolah 

4. Tenaga Guru/Pengajar 

5. Siswa 

 

1. Peralatan Motorik 

2. Beasiswa  

3. Seragam Sekolah 

4. Perpustakaan 

5. Pagar Sekolah 

6. Tenaga Guru kurang 

7. Kantin sehat 

8. Halam olah raga 

9. Fasilitas dan kursus 

computer 

 

 

 

2 

 

 

 

Kesehatan  

1. Kegiatan Posyandu 

2. Ibu-ibu Hamil 

3. Bayi dan Balita 

4. Posyandu Lansia 

5. Kader Kesehatan 

1. Air bersih 

2. Poging DBD 

3. Pelatihan 

kader kesehatan 

4. Penyuluhan 

5. Honor Kader 

6. SPAL 

7. Ambulance 

8. Fasilitas Posyandu 

  1. Kantor Desa 1. Bahu jalan desa/lorong 
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3 

 

 

Sarana 

dan 

Prasarana 

2. Gedung BPU 

3. Gedung Yandu/PKK 

4. Jalan Desa/Lorong 

5. Jalan Usaha Tani 

6. Jalan Produksi 

7. Sungai 

8. Tenaga kerja/tukang 

9.Tanggul abrasi pantai 

10. Jaringan PLN 

11.Gedung Pasar Darah 

masih tanah 

2. Jalan usaha tani 70% 

rusak berat 

3. 

Renovasi/peningkatan 

pasar daerah 

4. Renovasi tebing 

sungai 

Sungai dangkal/banjir 

5. Lampu jalan 

6. Jembatan 

7. Pembuatan 

jalan/lorong di jaga 2 dan 

jaga 3 

 

 

4 

 

 

Lingkungan 

Hidup 

 

1. Jalan desa/kebun 

2. Sungai 

3. Sampah 

1. Penanaman pohon 

kayu 

2. Tempat sampah 

plastik dan basah 

3. Mobil 

pengangkut 

sampah 

4.Tempat 

pembuangan akhir 

5. Bibit pohon 

kayu 

 

 

 

5  

 

 

 

Sosial Budaya 

1. Bahasa 

2. Kesenian keagamaan 

4. Kesenian daerah 

5. Tim sepak bola 

1. Kurikulum sekolah 

2. Pelatih kesenian 

daerah 

3. Pakaian kesenian 
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6. Tim voli ball 

7. Lapangan badminton 

4. Peralatan kesenian 

5. Pelatih sepak bola & 

volli ball 

6. Fasilitas tim 

7. Fasilitas badminton 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Ekonomi  

1.Usaha kecil 

menengah 

2.Kelompok kerajinan 

& ketetrampilan 

3.Kelompok S P P 

4.Kegiatan arisan dan 

simpanan 

5.Warung 

6.Bakulan/tibo-tibo 

7.Kelompok tani 

dan nelayan 

8.Mobil/motor/bentor 

9.Usaha bengkel 

motor 

10.Pasar daerah 

1. Modal usaha 

2. Koperasi nelayan 

3. Fasilitas kerajinan 

& keterampilan 

sangat kurang 

4. Tempat pupu ikan 

5. Tidak ada anggunan 

6. Bengkel kendaraan 

7. Tempat tambal ban 

8. Peralatan tradisional 

9. Koperai unit desa 

10.Rumah makan 

11.Tempat penginapan 

 

 

7 

 

 

Pertanian dan 

perkebunan 

1. Lahan perkebunan 

2. Kegiatan mopalus 

3. Pemilik & penggarap 

4. Berbagai jenis tanaman 

5.Tanaman 

holikultura 

(cengkih, kelapa, 

coklat) 

1. Peralatan tradisonal 

2.Angkutan hasil 

pertanian mahal 

3. Pemasaran 

hanya bersifat local 

4. Hama tanaman 

5. Obat hama 

mahal 
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6.Driyer/pengering 

 

8 

 

Perikanan dan 

kelautan 

1. Pelang 

2. Katinting 

3. Kapal penampung 

4. Kapal ikan 

1. Rakit Alat pancing 

tradisional 

2.Pemasaran 

lokal 

3. Harga murah 

Modal 

bagi 

nelayan 

4. Bahan bakar 

sulit 

 

9 

 

Perhubungan 

1. Ojek 

2. Bentor 

3. Anak sekolah 

4. Pejalan kaki 

5. Mini bus, pick up dan 

truck 

1. Pangkalan ojek 

2. Halte 

3. Tanda lalu lintas 

kurang 

10 Keamanan 1. Linmas 

2. Pemuda  

1. Poskamling tidak ada 

2. Seragam dan honor 

3. Perlengkapan & 

peralatan 

keamanan 

11 Peternakan  1. Ayam 

2. Itik 

3. Sapi 

4. Kambing 

1. kandang 

2. obat 

3. penyuluhan 

4. pemasaran/harga 

5. ternak kurang 

Sumber : Olahan Mandiri (2021) 
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Tabel 4.2  

Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2020 

Desa Borgo I Kecamatan Belang Kabupaten MInahasa Tenggara 

No TAHUN Jumlah Alokasi Dana Desa 

1 2020 Rp.444.000.000,00  

 Sumber Data dari Pemerintah Desa Borgo Satu (2021) 

a. Deskrpsi Informan 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Borgo I 

Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan masyarakat desa borgo satu 

sebanyak 10 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara turun lapangan 

dan wawancara langsung dengan responden, sehingga data-data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu bentuk kata-kata yang berasal dari wawancara kepada 

responden. 

1. Pemerintah Desa Borgo I 

Pemerintah Borgo Satu adalah masyarakat biasa yang dipilih sebagai 

pemerintah desa dan dalam hal ini pemerintah terus gencar membuat pembangunan 

secara terus menerus sesuai dengan perencanaan sebelumnya agar semua tercapai 

sesuai target dan untuk mensejahterakan masyarakat. 

2. Masyarakat Desa Borgo I  

Masyarakat Desa Borgo Satu adalah rakyat biasa yang penuh dengan 

keluhan kepada pemerintah secara terus menerus sampai tercapainya aspirasi 

yang mereka sampaikan kepada pemerintah desa Borgo Satu.
76
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Tabel 4.3 

Deskripsi Informan 

Desa Borgo I Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara 

 

No Daftar Informan 

Pemerintah Desa 

Daftar Informan 

Masyarakat 

1 Hukum Tua Desa  Masyarakat I 

2 Bendahara Desa Masyarakat II 

3 BPD Masyarakat II 

4 Kaur Pemerintahan dan 

Operator Desa 

Masyarakat IV 

5 LPMD Masyarakat V 

        Sumber : Olahan Mandiri (2021) 

B.  Hasil Penelitian 

Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap para responden sebagai 

informan untuk mendapatkan informasi yaitu Pemerintah dan Masyarakat Desa 

Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan cara mewawancarai mereka satu persatu 

dan ini hasil dari wawancara penulis: 

Saya selaku Hukum Tua/Kepala Desa di Desa Borgo Satu menyatakan bahwa  

Alokasi Dana Desa telah dipakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa 

Borgo Satu ini untuk mensejahterakan mereka dalam bentuk pembangunan fisik 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun di awal ada kendala tapi saya 

bisa menemukan solusinya dan berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya sudah 

tepat sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. (wawancara Bapak 

Fadli Pelango sebagai Hukum Tua Desa 22 mei 2021).
77
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Dari saya sebagai Bendahara pengelolah keuangan desa menyatakan bahwa 

alokasi dana desa memang dipakai untuk pembangunan fisik dalam hal memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa Borgo satu. Meskipun ada kendala dalam mengelolah 

kegiatan pertama dengan uang pinjaman dari Tokoh Cina yang ada di Ratahan 

dikarenakan Alokasi Dana Desa belum dicairkan, dan akan dicairkan setelah 

setengah periode kegiatan berlangsung dan sudah ada bukti fisik. (wawancara 

Bapak Richard selaku Bendahara Desa 22 mei 2021).
78

 

Saya selaku dibidang ini menyatakan bahwa alokasi dana desa sudah sesuai 

dipakai dalam pembangunan desa untuk mensejahterakan desa Borgo satu ini atas 

permintaan dari masyarakat desa Borgo satu. (wawancara Ibu Tami Kaur 

Pemerintahan dan Operator Desa 22 mei 2021)
79

 

Saya selaku BPD menyatakan bahwa alokasi dana desa telah dipakai untuk 

kebutuhan masyarakat desa Borgo satu sesuai dengan permintaan masyarakat desa 

Borgo satu. Karena saya juga turun langsung dilapangan bersama hukum tua 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa pembangunan atau kebutuhan lain 

yang dibutuhkan masyarakat (wawancara Bapak Ahmad Timbalo selaku BPD 22 

mei 2021).
80

 

Saya selaku lembaga pemberdayaan masyarakat desa, desa bagian ini menyatakan 

kalau alokasi dana desa telah dipakai sesuai prosedur untuk kebutuhan masyarakat 

desa Borgo satu.  

(wawancara Bapak Djufri Tibian LPMD 22 mei 2021).
81

 

Pernyataan dari para aparatur pemerintah desa borgo satu tersebut 

didukung oleh para masyarakat desa Borgo satu: 

Saya selaku masyarakat menyatakan bahwa pemerintah desa Borgo satu telah 

memenuhi kebutuhan rakyat untuk membuat pembangunan demi kami agar 

sejahtera. Meskipun awalnya saya sempat salah paham mengira pemerintah tidak 

peduli terhadap kami masyarakat, itu dikarenakan pada awal tahun 2020 belum 

terlihat jelas pembangunan yang dilakukan oleh karena itu pemerintah apalagi 
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ditambahnya ada musibah penyakit Covid-19 yg terjadi di bulan maret jadi 

pemerintah langsung secepatnya melakukan kegiatan-kegiatan yang lain untuk 

memenuhi alokasi dana desa dalam memenuhi kebutuhan kami masyarakat 

setelah adanya pemberlakukan new normal  dan pemerintah langsung mengejar 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan target satu periode di tahun 2020. (wawancara 

masyarakat pertama: Bapak Faisal Kapahang 22 mei 2021).
82

 

Saya selaku masyarakat menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil dalam hal 

pengelolaan alokasi dana desa untuk kebutuhan kami masyarakat desa Borgo satu, 

dan saya merasakan telah terpenuhi. (wawancara masyarakat kedua : Ibu Amria 

Sangkilang 22 mei 2021).
83

 

Saya selaku masyarakat telah merasakan pembangunan fisik dari alokasi dana 

desa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kami rakyat di desa Borgo satu dan 

merasa sudah terpenuhi apa yang dibutuhkan dan merasa sejahtera. (wawancara 

masyarakat ketiga: Bapak Kiki Paturusi 22 mei 2021).
84

 

Saya sebagai masyarakat telah merasakan hasil dari alokasi dana desa yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan kami masyarakat. 

Sehingga kami masyarakat sudah merasa senang dan terpenuhi semua keluhan. 

(wawancara masyarakat keeempat: Ibu Unen Runtu 22 mei 2021).
85

 

Saya selaku masyarakat yang tinggal di desa Borgo satu telah merasakan hasil 

dari alokasi dana desa yg dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembuangan 

air kotor atau semacam air limba agar rumah saya tidak tenggelam karena berada 

di empang yang kalau setiap hujan masuk penuh dan membanjiri rumah. 

(wawancara masyarakat kelima Ibu Ebi Lamani 22 mei 2021). 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa Borgo I saya menarik kesimpulan 

bahwa alokasi dana desa untuk sarana dan prasarana di desa Borgo I sudah 

digunakan dan direalisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program 

RKPDes yaitu berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh 
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pemerintah desa terhadap masyarakat. Meskipun dari pemerintah itu sendiri 

sempat mendapat kendala atau ada faktor yang menghambat dalam pengelolaan 

alokasi dana desa pada awal tahun tapi Alhamdulillah bisa dituntaskan pada akhir 

tahun di bulan Desember. Dan dari masyarakat itu sendiri sudah bisa merasakan 

hasil dari pekerjaan pemerintah desa untuk pengelolaan alokasi dana desa 

dikarenakan semua kebutuhan masyarakat yang telah dikeluhkan masyarakat 

dalam pertemuan kegiatan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa itu telah dipenuhi oleh pemerintah. 

 

C. Hasil Pembahasan 

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu 

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo satu sudah bisa 

dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan RKPDes dari pemerintah untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan dan 

target dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah 

desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada 

tahun 2005 dengan dasar peraturan pemerintah  no.72 tahun 2005 tentang desa yang 

kini telah dipertegas dengan lahirnya uu no.6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini 

mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana 

transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan alokasi dana 

desa.
86

 

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja 

daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar desa 

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa 

merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya 

melalui kas desa.
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2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu 

Pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo satu Kecamatan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara dalam mensejahterakan masyarakan dan juga pemerataan semua 

pembangunan yang ada di desa Borgo Satu merupakan proses pengendalian, 

pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan 

pembangungan  desa dan untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 

penyelenggaraan serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat hal ini 

diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa borgo satu agar dapat tumbuh 

dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-

program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di desa Borgo Satu.
88

 

a) Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Tahap pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo Satu Kecamatan Belang, 

telah sesuai dengan program-program kerja yang ada di RKPDes dengan ketentuan 

yang berlaku dimana diawali dengan pembentukan tim pelaksana di setiap proses 

perencanaan program-program kerja untuk pembangunan desa dilakukan dengan 

model partisipatif dalam setiap kegiatan musdes. Tim pelaksana alokasi dana desa 

yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Hukum Tua desa selaku 

penanggungjawab operasional kegiatan, sekretaris desa selaku penanggung jawab 

administrasi dan bendahara selaku kepala urusan keuangan dan dibantu oleh lembaga 

kemasyarakatan di desa.  

Hasil pembahasan dari Hukum Tua desa Borgo I mengenai Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Borgo Satu Kecematan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah desa 

yaitu RKPDes mengenai sarana dan prasarana. Saya selaku Hukum Tua atau 

pemerintah di desa Borgo Satu menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat sudah 

terpenuhi. Bukti bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dan tepat sasaran 

yaitu dengan melakukan pembangunan fisik berupa pembuatan jalan, tanggul, wc 

umum, air bersih, rabat beton, pembuangan air kotor dari lingkungan masyarakat, 

perbaikan empang agar tidak mudah banjir dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan 
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mereka sehingga masyarakat desa Borgo Satu sendiri sudah bisa menggunakan apa 

yang telah dikerjakan kami pemerintah desa.
89

 

Perencanaan dengan model partisipasi dilakukan melalui musdes dengan 

melibatkan seluruh masyarakat desa borgo satu. Musdes tersebut bertujuan untuk 

mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan 

menentukan rencana kegiatan pembangungan desa Borgo satu. Sehingga rencana 

kegiatan yang tertuang daftar usulan rencana kegiatan yang hasilkan adalah usulan 

dan harapan serta kebutuhan seluruh masyarakat desa Borgo satu. Dari informasi 

yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musdes dalam tahapan perencanaan di 

desa Borgo satu Kecamatan Belang itu dihadiri sebagian masyarakat dan sebagian 

lagi tidak datang dalam kegiatan musdes. 

3.  Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo 

Satu 

Ada dua faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo 

Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu: 

a. Faktor pertama yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa di desa borgo 

satu yaitu  berupa pendapatan dana di tahun 2020 itu dananya tidak ditransfer 

pada saat mau merealisasikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, pada 

saat pemerintah mau membuat pembangunan dalam desa dananya tidak ditransfer 

di karenakan dari pemerintah pusat membuat aturan baru bahwa semua desa yang 

berada di Indonesia untuk tahun 2020 akan ditransfer ke rekening desa setelah 

setengah pembangunan desa sudah terealisasikan atau sudah jadi dengan bukti 

fisik berupa dokumentasi dan foto-foto untuk dikirimkan ke pemerintah pusat agar 

uangnya bisa ditransfer ke rekening desa seperti yang dikatakan oleh Hukum Tua 

dan Bendahara Desa. Untung saja dari pihak pemerintah desa yg mengaktorkan 

pertama itu Hukum Tua mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan dana 

anggaran untuk merealisasikan kegiatan pembangunan desa sehingga bisa 

memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Borgo satu.
90
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b. Faktor kedua yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa yaitu Sumber 

Daya Manusia, masyarakat desa Borgo satu yang jarang berkontribusi di desa 

mereka sendiri tapi untungnya ada beberapa masyarakat yang peduli meskipun 

sedikit terhadap desa mereka itu sendiri dan ada juga masyarakat yang kurang 

profesional dan hanya kebanyakan mengeluh dan mengkritik pemerintah desa 

karena mereka merasa pemerintah telah gagal dalam pengelolaan alokasi dana 

desa, ini terjadi karena atas asas salah paham antara masyarakat dan pemerintah 

desa itu sendiri, ini terjadi karena pemerintah juga tidak memberitahu atau 

berterus terang kepada masyarakat dalam kegiatan musdes bahwa dana di tahun 

2020 kendalanya itu berupa dana yg belum di transfer lebih awal oleh pemerintah 

pusat ke rekening pemerintah desa sehingga dari pihak pemerintah desa Borgo itu 

sendiri bingung dan memikirkan cara untuk mendapatkan solusi dari masalah 

dana ini. Tapi berjalannya waktu akhirnya pemerintah desa Borgo satu sudah bisa 

merealisasikan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat sudah  bisa merasakan 

kesejahteraan dan berterima kasih kepada pemerintah desa Borgo satu karena 

telah memenuhi semua kebutuhan masyarakat desa Borgo satu Kecamatan Belang 

Kabupaten Minahsa Tenggara.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui proses penelitian di lapangan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo Satu Kecamatan 

Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai 

tujuan dari pemerintah desa yang disusun dalam RKPDes selama tahun 2020. 

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan efektifitas pengelolaan 

alokasi dana desa berupa dana yang belum di transfer langsung oleh 

pemerintah pusat ke pemerintah desa diawal tahun 2020, sehingga 

pembangunan untuk kebutuhan masyarakat desa pada awal tahun belum 

terpenuhi semuanya dan berhasil dipenuhi oleh pemerintah pada akhir tahun. 

Dan juga sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dalam membantu 

menjalankan tugas dari Pemerintah Desa Borgo Satu. Pemerintah desa Borgo 

satu telah melaksanakan tugas mereka selama satu tahun penuh untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dari masyarakat itu sendiri sudah 

bisa menggunakan apa yang direalisasikan oleh pemerintah desa Borgo satu. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut.  

1) Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang pengetahuan 

terhadap Alokasi Dana Desa selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga 

harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakaat tentang 

peran mereka ikut serta membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi 

Dana Desa, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus 

meingkat.  
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2) Untuk menanggulangi miss komunikasi antar unit kerja selain meningatkan 

koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antar unit kerja, 

sehingga ketika terjadinya miss komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat 

merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya  

3) Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana selain dengan dengan 

membuat anggaran terpisah untuk dana cadangan, pemerintah dengan pihak 

stakeholders hendaknya membuat perjanjian bahwa ketika membutuhkan dana 

tidak boleh dinformasikan dan diminta dengan kurun waktu yang pendek. 

Penyampain informasi dapat dilakukan kuranglebih 1 minggu sebelum dana 

tersebut akan terpakai, sehingga pemerintah desa dengan pihak stakeholders 

sama-sama tidak merasa dirugikan. 
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