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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa (DD) 

di Desa Manunggal Daya dan Desa Sumber Sari Tahun Anggaran 2017 s/d 2018. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pengelolaan Dana Desa meliputi unsur berkala dan unsur hukum, serta unsur 

luar dan dalam. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Manunggal Daya 

telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah 

sesuai dengan prioritas pembangunan desa serta peran Badan Permusyawaratan 

Desa dan pendamping desa yang aktif dalam melakukan pengawasan dan 

pembinaan bagi aparat desa. Namun dalam menyesuaikan peraturan keuangan 

Desa aparat Desa masih mengalami kesulitan karena keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan. Sedangkan Desa Sumber Sari dalam pelaksanaan prioritas 

penggunaan Dana Desa masih memfokuskan pada pembangunan fisik saja 

sehingga pelaksanaan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat pada 

tahun 2017 sampai 2018 tidak berjalan, selanjutnya pelaksanaan pembangunan 

Desa Sumber Sari masih menggunakan tenaga kerja pihak ketiga. Kemudian 

pendamping desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik sehingga pengawasan dan 

pembinaan pada Desa Sumber Sari kurang berjalan dengan optimal. 

 

Kata Kunci : pemerintah desa, pengelolaan, dana desa (DD). 

 

Pendahuluan 

 Dalam pembaharuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi Daerah 

kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang 
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luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa, desa berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat 

setempat  berdasarkan asal usul Desa, yang disebut sebagai otonomi desa. Maka 

otonomi bagi Desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa untuk mengurus, 

mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta bertambah pula 

beban tanggung jawab dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang harus dipertanggungjawabkan. Desa merupakan subjek pembangunan yang 

berarti bahwa, desa sebagai subjek utama yang merencanakan, membiayai dan 

melaksanakan pembangunan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap 

pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya Dana Desa. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa 

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang harus 

dipertanggjawabkan maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa 

dengan efektif, akuntabel dan transparan serta mendorong peningkatan kapasitas 

dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan 

sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola 

keuangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut 

bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. 

 Salah satu Kabupaten dengan pengelolaan dana terbesar adalah 

Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 

2016 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara, Dana Desa yang 

diterima oleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sebesar 

Rp.154.651.907.000 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 

Rp.159.509.384.000. Besaran tersebut disalurkan pada 18 Kecamatan, 44 

Kelurahan, dan 193 desa. Penggunaan Dana Desa harus benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan prioritas masyarakat Desa, baik dimanfaatkan untuk bidang 

pembangunan infrastruktur dasar maupun pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan observasi, hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam dengan melihat 

jumlah Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 

2017 dan 2018 mengalami peningkatan penyaluran dana dan terdapat dua Desa 

yang penulis ingin mengkaji lebih dalam yaitu Desa Manunggal Daya dan Desa 

Sumber Sari yang terletak di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara 

dimana pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat 

setempat dan merupakan daerah transmigrasi dengan perkembangan ekonomi 

yang berkembang pesat.  
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 Pada tahun 2017 Desa Manunggal Daya mendapatkan Dana Desa sebesar 

Rp. 829.168.671,-, dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 842.061.000,- dana tersebut 

dikelola melalui perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana 

Desa. Pada tahap perencanaan, Pemerintah desa membuat perencanaan 

berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam APBDes, walaupun 

APBDes yang ada tidak sesuai dengan RPJMDes dan keterlambatan dalam 

penetapan APBDes. Namun pembangunan desa berupa jalan usaha tani berjalan 

dengan baik yang merupakan prioritas utama masyarakat setempat. Pada tahap 

penyaluran dana dari Pemerintah daerah mengalami keterlambatan sehingga 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melewati batas waktu yang ditentukan.  

 Pada tahap pertanggungjawaban, Dana Desa yang masuk ke RKD akan 

diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai implementor dana. 

Namun, TKP sebagai penanggung jawab Dana Desa di Desa Manunggal Daya 

hanya berpendidikan minimal SLTA/SMA. Kriteria ini terlalu rendah untuk 

sesorang yang harus bertanggung jawab atas besarnya jumlah Dana Desa yang 

diterima sehingga adanya ketidaksesuaian laporan pada bukti penerimaan buku 

kas umum. Dengan demikian masalah sumberdaya manusia menjadi 

permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. 

 Berbeda dengan Desa Sumber Sari pada tahun 2017 menerima Dana Desa 

Rp. 874.108.490,-, dan meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.131.502.000,-. 

Pemerintah Desa Sumber Sari dalam realisasi kesesuaian rencana kegiatan dan 

penggunaan Dana Desa masih memfokuskan pada bidang pembangunan saja dan 

akan diprioritaskan kembali pada tahun 2019 sehingga bidang pemberdayaan 

masyarakat kurang berjalan aktif. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Desa Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

tahun 2018 dimana memprioritaskan penggunaan Dana Desa pada bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain prioritas penggunaan Dana 

Desa yang masih terpusat pada pembangunan desa, pemerintah Desa Sumber Sari 

dalam upaya pengawasan pengelolaan Dana Desa menyediakan pendamping desa 

yang bertugas memberikan sosialisasi serta pembinaan pada aparat desa dalam 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Dana Desa. Namun pendamping desa tidak selalu 

berkunjung ke desa, sehingga pemerintah desa mengalami kesulitan dalam 

mengelola Dana Desa serta kurangnya transparansi pemerintah Desa kepada 

masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang ada di Desa tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, masalah ini merupakan tangung jawab pemerintah Desa 

dalam menyusun program dan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban terhadap penyaluran dan pengelolaan Dana Desa dengan 

baik dan efektif atau hanya dikelola tanpa berlandaskan kebijakan-kebijakan yang 

menjadi dasar hukum dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengetahui proses serta peran pemerintah Desa 

dapat berjalan dengan baik dan efektif yang dapat dilihat melalui perbandingan 

antara Desa Manunggal Daya dan Desa Sumber Sari. 
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Kerangka Dasar Teori  

Perbandingan  

Menurut Sjachran Basah (1994:7), perbandingan merupakan suatu metode 

pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua 

objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang 

objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak 

diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dalam konteks ilmu pemerintahan, S.Pamudji (1983:2) dalam bukunya 

“Perbandingan Pemerintahan” mengatakan, kata perbandingan berasal dari kata 

banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu objek atau 

beberapa objek, dimana untuk keperluan tersebut objek atau objek-objek yang 

disejajarkan dengan alat pembandingnya. 

Dari penjelasan uraian tentang perbandingan ada di atas, maka dapat 

disimpulkan  bahwa perbandingan adalah membandingkan suatu objek atau 

beberapa objek dengan mensejejarkannya atau menyetarakan, dimana bobot suatu 

objek tersebut yang menjadi alat pembanding yang hendak dikaji. Sehingga 

mampu mengetahui dan memahami kelemahan-kelemahan dan kelebihan-

kelebihan dari masing-masing sistem pemerintah. 

 

Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat 

kewenangannya dalam penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinanan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain 

diperkuat kewenanganya. Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Pasal 

72 ayat (1), pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, 

hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli 

Desa, Dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10%), Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 

(minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), bantuan keuangan 

dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa keuangan desa 

merupakan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik.  

 

Dana Desa 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa 

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
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melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan  

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi anggaran 

sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat 

dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan 

berkeadilan. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah 

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

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

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:  

a. 30% (tiga puluh persertaus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan 

c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan 

pembiayaan atau suplay yang diberikan pemerintah sebagai sarana penunjang 

untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, 

dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam 

mengembangkan dan memajukan produktivitas desa. 

 

Pengelolaan Dana Desa 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

 Dalam mengelola Dana Desa, penguatan kapasitas pemerintahan Desa 

sangat diperlukan dalam pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam 

pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dana Desa tersebut harus 

digunakan dan dialokasikan  sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-

undang dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah Indonesia, 

sehingga dengan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, 

kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, partisipasi masyarakat 

dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk 

kedepan. 

 Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa merupakan kondisi yang 

menunjukkan sampai sejauh mana pemerintahan desa mampu mengurus dan 

mengatur keuangan desa, dilakukan berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan desa sehingga tujuannya menjadi tepat sasaran dan tepat 

guna. 
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Metode Penelitian 

 Sesuai dengan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan key 

informant sebagai sumber untuk memperoleh data. Key Informant adalah 8 orang 

4 orang dari Desa Manunggal Daya dan 3 orang dari Desa Sumber Sari 

diantaranya pada Desa Manunggal Daya yaitu Bapak Suyanto sebagai Kepala 

Desa, Bapak Khamsan sebagai Sekertaris Desa, Ibu Lilik Yuliana sebagai 

Bendahara Desa, dan Bapak Sugiarto sebagai Kaur Keuangan. Sedangkan pada 

Desa Sumber Sari yaitu Bapak Surani sebagai Kepala Desa, Bapak Ungki 

Susiawan sebagai Sekertaris Desa, dan Ibu Desi sebagai Kaur Keuangan, untuk 

penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis data model interaktif, yaitu: Pengumpulan data (Data 

Collecting), Data kondensasi (Data Condensation), Penyajian data (Display 

Data), Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclution Drawing). Dalam 

pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka penulis 

menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu: 

Penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian lapangan (Field Work 

Research), Pengamatan/Observasi, Wawancara, Dokumen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Unsur Berkala dan Unsur Hukum 
1. Unsur Berkala Mencakup Kegiatan Berkala Selama Setahun 

Dalam perencanaan keuangan desa, penulis lebih memfokuskan pada 

proses perencanaan dan pengelolaan penggunanaan Dana Desa yang strategis. 

Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah dengan 

mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Permendes 

Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa untuk 

pembagian anggaran pada bidang pembangunan yaitu 60% dan pemberdayaan 

masyarakat 40%. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara bersama 

Bendahara Manunggal Daya yaitu: 

“Pembagian penggunaan DD di Desa Manunggal Daya telah sesuai 

yaitu 40% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sisanya untuk 

pembangunan dan 30% untuk upah kerja yang sifatnya swakelola”. 

(Wawancara, 21 Oktober 2019) 

Sementara wawancara terpisah yang penulis lakukan dengan Bapak 

Surani Kepala Desa Sumber Sari untuk mengetahui ketepatan penggunaan 

Dana Desa dengan pembagian anggaran yang telah ditetapkan, beliau 

menjelaskan bahwa : 

“Untuk tahun 2017-208 kami fokuskan untuk bidang pembangunan 

saja, ada aturannya juga 30% pada bidang pembangunan itu harus 

swakelola atau untuk biaya padat karya tunai artinya untuk 

membayar tenaga kerja dari seluruh total kegiatan pembangunan, 

jadi untuk 30% itu sekitar 300 juta biasanya untuk kegiatan-
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kegiatan tapi untuk di desa kami tidak semua menggunakan 

swakelola karena terdapat teknis-teknis bangunan kantor. Jadi tidak 

semuanya masyarakat bisa kerjakan kecuali orang yang memang 

punya keahlian, jadi kegiatan tersebut dikerjakan oleh pihak 

ketiga” (Wawancara, 22 Oktober 2019) 
Berdasarkan hasil perbandingan dari kedua desa yang menjadi fokus 

penulis, antara Desa Manunggal Daya dan Desa Sumber Sari dalam unsur 

berkala yaitu perencanaan keuangan desa dan pengelolaan penggunaan Dana 

Desa selama tahun 2017-2018 bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa 

secara berkala selama setahun Pemerintah Desa Manunggal Daya dalam 

pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang digunakan oleh pemerintah desa 

telah sesuai dan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa (DD) 

dengan pembagian anggaran pada bidang pembangunan yaitu 60% dan 

pemberdayaan masyarakat 40%.  

Sedangkan Desa Sumber Sari masih memfokuskan pada bidang 

pembangunan saja sehingga penggunaan anggaran pada  kegiatan 

pemberdayaan masyarakat kurang aktif serta pada pembagian Dana Desa 

(DD) yaitu 30% dari 60% bidang pembangunan yang seharusnya 

digunakan untuk membayar upah kerja yang sifatnya swakelola namun 

Desa Sumber Sari masih menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa di Desa Sumber Sari kurang aktif. 
2. Unsur Hukum 

Pemerintah memberikan acuan hukum bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah agar dapat bertanggungjawab dan sesuai dengan 

program pemerintah sehingga tidak menyimpang terutama dalam mengelola 

Dana Desa yang berasal dari APBN yaitu berdasarkan Permendes No 19 

Tahun 2017 tentang penetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dengan 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat desa tidak berdasarkan keinginan tetapi 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan di utamakan kebutuhan yang 

mencakup kehidupan masyarakat serta meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara bersama Kepala 

Desa Manunggal Daya bahwa: 

“Berdasarkan MusrembangDesa, itu nanti apa yang diprioritaskan 

oleh masyarakat yang jelas di Desa Manunggal Daya tidak 

berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan 

diutamakan kebutuhan yang mencakup kehidupan masyarakat serta 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Semuanya itu ada 

perangkingannya, jadi yang diprioritaskan telah sesuai dengan 

pedoman peraturannya”. (Wawancara, 21 Oktober 2019) 
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Sedangkan pada Desa Sumber Sari penulis melihat bahwa dalam 

penyesuaian kegiatan dengan aturan pemeritah desa mengalami kendala dan 

kesulitan yang terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama 

Kepala Desa Sumber Sari, beliau menjelaskan bahwa : 
“Masyarakat yang menjadi tenaga kerja biasanya minta dana 

stimulant, tapi pada peraturan itu tidak ada pengeluaran untuk dana 

stimulant. Makanya kami harus menyesuaikan setiap peraturan 

dengan kebutuhan tapi dengan cara kami bisa memindah prioritasnya 

antara prioritas penggunaan DD dan ADD. Kami menggunakan dana 

ADD untuk membiayai kegiatan dari DD dan begitu sebaliknya”. 

(Wawancara, 22 Oktober 2019) 

Hasil dari perbandingan kedua Desa Manunggal dan Desa Sumber 

Sari sesuai uraian di atas dari unsur hukum bahwa Desa Manunggal Daya 

dalam menyesuaikan aturan prioritas penggunaan Dana Desa telah sesuai 

dengan kegiatan pembangunan dan pembiayaan pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan pada kebutuhan desa dan di utamakan kebutuhan yang 

mencakup kehidupan masyarakat serta meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Sedangkan Desa Sumber Sari dalam pembiayaan kegiatan 

pembangunan masih berdasarkan pada keinginan masyarakat bukan 

berdasarkan kebutuhan atau aturan yang ditetapkan serta tidak tepatnya 

prioritas penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD). 
 

Unsur Dalam dan Unsur Luar 

1. Unsur Dalam 

Unsur dalam merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintah daerah yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD 

mempunyai tugas mengawasi dana desa yang merupakan salah satu bagian 

dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) itu sendiri yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 

2014 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa digunakan 

oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yakni mengawasi penggunaan 

Dana Desa mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan 

evaluasi DD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Manunggal Daya 

sudah berjalan dengan baik, karena setiap mengadakan kegiatan atau rapat 

selalu saling berkoordinasi. BPD memiliki anggota yang bertugas untuk 

mengawasi pelaksanaan kegiatan di setiap bidang pemerintah desa. Ketua dan 

anggota BPD aktif memberikan saran dan masukkan untuk desa. 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama Kepala Desa 

Sumber Sari untuk mengetahui apakah kinerja dari BPD dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan aturan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 
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BPD yakni mengawasi penggunaan DD mulai dari perencanaan program, 

pelaksanaan program dan evaluasi DD. Bapak surani mengatakan bahwa : 

“Pengawasan dari BPD sebenarnya berjalan, hanya saja sebagian 

anggota BPD tugas dan tanggungjawabnya sudah dibagi masing-

masing tapi waktu pengerjaan kegiatan tidak mereka awasi, waktu 

sudah selesai kegiatannya baru kalang kabut. Mereka Cuma mau 

honornya saja tapi tidak mau kerja ya banyak. Kami juga sekarang 

sudah berusaha mengupayakan agar bekerja itu sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya” 

Hasil perbandingan antara Desa Manunggal Daya dan Desa Sumber 

Sari dengan dilihat dari unsur dalam bahwa Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Manunggal Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pengawas pelaksana peraturan desa dan Kepala Desa telah 

berjalan dengan baik serta aktif dalam pengawasan penggunaan Dana 

Desa. Sedangkan pengawasan dari BPD Desa Sumber Sari masih adanya 

kekurangan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, 

serta BPD hanya meminta laporan kegiatan agar honor BPD dapat 

dicairkan tanpa melaksanakan tugasnya dengan baik. 
2. Unsur Luar 

Unsur luar merupakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah atau Inspektorat daerah yang bertugas mengawasi 

pengelolaan Dana Desa serta pendamping desa. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara di Desa Manunggal Daya, wawancara dilakukan 

bersama Sekertaris Desa bapak Khamsan, beliau mengatakan bahwa : 

“Disini ada pendamping desa dan pendamping kecamatan, itu aktif 

semua karena setiap ada informasi apapun diberitahukan ke desa, 

pendamping desa juga sering datang ke desa, tapi kan sekarang di 

tahun 2017 dan 2018 sudah ada siskeudes, pendamping desa itu 

belum ada pembinaan mengenai siskeudes jadi kendalanya disitu”. 

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Pendamping Desa, 

Pemerintah dearah juga melakukan pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat daerah yaitu terdapat tim audit yang bertugas mengawasi dan 

memeriksa penggunaan sampai pelaksanaan realisasi Dana Desa. Penulis 

melakukan wawancara bersama Kepala Desa Sumber Sari untuk 

mengetahui sampai dimana pengawasan yang dilakukan pada tahun 2017-

2018 di Desa Sumber Sari, bapak Surani mengatakan bahwa: 

“Desa Sumber Sari pada saat pemeriksaan pernah di temukan 

kelengkapan-kelengkapan administrasi yang kurang, salah satunya 

pada saat kami mengadakan rapat, kami mengundang peserta rapat 

dengan menyediakan konsumsi untuk mereka misalnya ada sekitar 

100 orang itu harus ada datanya atau absennya terus dari daftar 

hadirnya yang datang Cuma 50 orang itu bisa dijadikan temuan 
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oleh mereka. Karena biaya konsumsi itu harus sesuai dengan 

pengajuan dananya, jadi kalau tidak sesuai dengan jumlah 

orangnya mereka mengira terdapat manipulasi dana”. 

Hasil penelitian yang penulis dapatkan pada Desa Manunggal Daya 

dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

serta pendamping desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

bahwa adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping desa 

dalam melaksanakan tugas serta bersama-sama melengkapi kekurangan-

kekurangan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan pada Desa 

Sumber Sari dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara berkala 

kurang berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 

kelengkapan administrasi yang kurang sehingga menjadi temuan oleh tim 

audit serta pendamping desa yang tidak aktif dalam memberikan 

pembinaan dan pengawasan dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
 Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Desa 

Manunggal Daya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) lebih baik dari pada Desa 

Sumber Sari, hal tersebut dapat di identifikasi dari: 

1. Unsur Berkala, pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang digunakan oleh 

pemerintah desa telah sesuai dan mengacu pada prioritas penggunaan Dana 

Desa (DD) dengan pembagian anggaran pada bidang pembangunan yaitu 60% 

dan pemberdayaan masyarakat 40%. Dibandingkan dengan Desa Sumber Sari 

masih memfokuskan pada bidang pembangunan saja sehingga penggunaan 

anggaran pada  kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang aktif serta masih 

menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

2. Unsur Hukum, menyesuaikan aturan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) 

Desa Manunggal Daya telah sesuai dengan kegiatan pembangunan dan 

pembiayaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada kebutuhan 

masyarakat desa. Dibandingkan dengan Desa Sumber Sari dalam masih 

berdasarkan pada keinginan masyarakat bukan berdasarkan kebutuhan atau 

aturan yang ditetapkan serta tidak tepatnya prioritas penggunaan antara 

anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). 

3. Unsur Dalam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manunggal Daya 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pelaksana 

peraturan desa dan Kepala Desa berjalan aktif dalam pengawasan penggunaan 

Dana Desa. Dibandingkan dengan pengawasan dari BPD Desa Sumber Sari 

masih kurang dalam kegiatan pemerintah desa, serta BPD hanya meminta 

laporan kegiatan agar honor BPD dapat dicairkan tanpa melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

4. Unsur Luar, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah serta pendamping desa pada Desa Manunggal Daya berjalan dengan 
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baik dengan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping desa 

dalam melaksanakan tugas serta bersama-sama melengkapi kekurangan-

kekurangan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian pengawasan 

yang dilakukan oleh pihak kecamatan berupa evaluasi dan monitoring aktif 

dilakukan setiap melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa. Dibandingkan dengan Desa Sumber Sari masih adanya 

kelengkapan administrasi yang kurang sehingga menjadi temuan oleh tim 

audit serta pendamping desa yang tidak aktif dalam memberikan pembinaan 

dan pengawasan dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa. 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas adapun rekomendasi-

rekomendasi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Dana Desa adalah 

sebagai berikut : 

1. Dikarenakan menurunnya kompetensi Sumberdaya Manusia pada aparat 

Pemerintah Desa dalam menyesuaikan peraturan Pemerintah maka harus 

adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, pelatihan mengenai pengelolaan 

keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah 

Desa dan sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

2. Oleh karena kurangnya pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa maka perlu ditingkatkan 

terutama dalam sosialisasi dan pelatihan mengenai Aplikasi SisKeudes agar 

skill operator atau aparatur Desa lebih maksimal. 

3. Disebabkannya kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 

Pendamping Desa yang kurang maksimal maka Pemerintah Kecamatan 

Sebulu perlu melakukan pengawasan dan pembinaan agar dapat melakukan 

tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan 

pendidikan terhadap para anggota BPD. 

4. Dikarenakan adanya ketidaksesuaian prioritas penggunaan Dana Desa maka 

perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Kutai Kartanegara 

kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa berdasarkan 

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat desa. 
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