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Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penggunaan 

Alokasi Dana Desa Dalam Pembanggunan Non Fisik Di Desa Kelinjau Ilir 

Kecamatan Muara Ancalong. Mengetahui faktor yang mempengaruhi 

penggunaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong. 
Metode peneitian dengan jenis penelitian kualitatif. Jangkauan penelitian 

berkaitan dengan anggaran desa, dengan tujuan perbaikan pembangunan, untuk 

itu pengelolaan anggaran agar tetap terkontrol dan dapat mempertanggung 

jawabkan dalam pengelolaannya. Analisis data model interaktif menggunakan 

metode Miles dan Huberman yaitu proses reduksi data, penyajian data, 

kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dikaitkan dengan fokus 

penelitian yang terdiri dari: pembiayaan program, pembiayaan pemberdayaan, 

dan pembiayaan pembinaan desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: anggaran yang dikeluarkan desa 

untukmembiayai program pembangunan sudah sesuai, meskipun dana belum 

sepenuhnya mencukupi. Untuk pembiayaan pemberdayaan dan pembinaan desa 

juga sudah sesuai dan terealisasi dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya 

ada kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran dana desa serta adanya 

faktor dari kondisi lalam dalam pembangunan seperti hujan dan terjadinya 
banjir. 

 

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Pembangunan Desa 

 
Pendahuluan  

Pelaksanaan otonom di suatu daerah menjadikan wilayah dalam program 

otonomi akan mengalami pembaharuan, terutama dari sisi infrastruktur. Tujuan 

dari otonomi suatu daerah bermaksud memberikan keluasan bagi pemerintah 

setempat dalam menjalankan secara mandiri pembangunan di daerah. Mengenai 

otonomi tersebut sudah dinyatakan dalam perundang-undangan seperti Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 yang intinya aturan tersebut menjabarkan bahwa 

pemerintah daerah yang diberikan kewenangan mengolah daerah sendiri dengan 

mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat.  
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Orientasi pembangunan dalam wilayah otonomi mengindikasikan suatu 

pembangunan secara optimal dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Susunan administrasi jalan, Kedudukan, tanggung jawab dan fungsinya terikat 

oleh "Regulasi" dan hukum pemerintah. Sebagai badan regional, Kmart 

menerima delegasi Kekuasaan untuk mewakili urusan pelayanan masyarakat. 

Menerapkan 3 otonomi daerah dalam UU No. 32 2004 adalah landasan untuk 

mencapai kemerdekaan daerah 3 Meningkatkan potensi lokal. Meski penekanan 

pada otonomi ditempatkan di tingkat Kabupaten / kota, namun pada intinya 

kemerdekaan ini perlu Mulailah dengan tingkat pemerintahan terendah (yaitu, 

desa). yang seperti itu maka fokus pembangunan lebih kearah memberdayakan 

masyarakat setempat.   

Otonomi pembangunan daerah sudah semestinya sejalan dengan peraturan 

lainnya seperti aturan yang berkaitan dengan desa sebagai wilayah yang dikelola 

pemerintah. Acuannya pada PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Sebagaimana 

diuraikan bahwa dana yang dialokasikan ke desa merupakan dana dari pusat, 

yang pengaturan dan pengaturan dilakukan secara proporsional dalam aturan 

ADD atau Alokasi Dana Desa. Secara implisit dana untuk desa secara umum 

pengelolaannya Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut diuraikan mengenai pengelolaan 

dana desa sebagai upaya mengelola dana desa secara menyeluruh dari proses 

merencanakan, menganggarkan, dikelola, melaporkan, dan mempertanggung 

jawabkan dalam pengawasan desa.   

Berdasarakan Observasi di Lapangan, penulis menulis menemukan 

Permasalahan Prioritas dalam menggunakan anggaran untuk Desa kelinjau ilir 

dari kedua desa tersebut miliki prinsip-prinsip yang berbeda yang barkaitan 

pengelolaan dana untuk desa. Dan masih telihat masih kurang terutama dari segi 

pembangunan baik itu sarana jalan, dranaise, pembangunan rungan kantor 

mapun fasilitas lainnya sedangkan pemberdayaannya sudah berjalan dengan 

baik. Dana desa yang dianggarkan untuk wilayah Kelinjau Ilir sebesar Rp. 

2.133.723.000 dalam menggunakan AlokasiDana Desa tersebut. Dengan ada 

Alokasi Dana Desa Pemerintah desa dapat menjalankan program-program 

dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyrakatnya. 

Selain itu permasalahan pembangunan fisik yang terjadi di desa Kelinjau 

Ilir yaitu pembangunan fasilita untuk masyarakat umum juga masih kurang, 

seperti pasar, terutama yang permanent, karena fasilitas ini merupakan hal paling 

penting, karena selain meningkatkan interkasi masyarakat, juga sisi 

perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Karena banyak hasil dari 

masyarakat seperti hasil kebun, laut dapat dijual melalui pasar tersebut. Hal 

tersebut juga dikaitkan dengan kurang adanya kesadaran masyarakat untuk 

menjalankan usaha pertanian dan perikanan dimana masyarakat lebih memilih 

membeli sayur- sayuran ke pedagang dari desa lain yang berjualan ke desa 
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Kelinjau Ilir padahal masyarakat itu mempunyai tanah atau lahan untuk bertani 

sehingga di desa Kelinjau Ilir ini belum terdapat adanya pembangunan pasar. 

Selain fasilitas tersebut, dari sisi pembangunan juga masih belum memadai di 

desa, banyak fasilitas untukumum yang belum dianggarkan dalam 

pembangunan, dengan fasilitas pembangunan seperti jalan bangunan PKK desa 

tentunya menjadi daya dukung bagi masyarakat dalam mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat. Darihasilobservasi pelaksanaan PKK di desa tidak 

dapat berjalan dengan baik karena fasiitas bangunan kurang mendukung, selain 

itu fasilitas dan sarana kesehatan juga masih kurang layak bagi masyarakat.     

Dalam mendukung pembangunan di desa maka masyarakat tentunya 

selaku sumber daya menjadi daya dorong efektifnya kegiatan yang dijalankan 

pemerintah desa. Salah satu upaya yang saat ini masih tetap dijaankan oleh 

warga setempat yaitu menjaga kelestarian lingkungan, karena upaya ini juga 

sebagaibentuk dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan kebersihan 

dan kesehatan masyarakat bersama, sehingga upaya ini selalu digerakkan dalam 

bentuk gotong royong. Dalam sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan 

desa sepenuhnya belum berjalan dengan baik, karena masih banyak kekurangan 

dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di desa. Baik itu penyuluhan tentang 

pentingnya pendidikan, fasilitas dan sarana sekolah masih terbatas, dan motivasi 

orang tua pada pendidikan juga masih cukup rendah. 

Masalah-masalah sebagaimana yang diuraikan tersebut tentunya 

merupakan tanggungjawab pemerintah desa dalam memberikan pengetahuan 

berupa penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat merasa tergerak untuk 

memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dimana pemerintah 

desa berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan pembangunan fisik 

maupun non fisik. 

Sehingga memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji bahwa 

apakah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah berjalan optimal atau 

hanya dikelola tanpa berlandaskan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar 

hukum dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka dari itu penulis ingin 

meneliti dari fenomena yang terjadi dengan judul “Analisis Penggunaan 

Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan 

Kutai Timur”. 

Kerangka Dasar Teori 

Alokasi Dana Desa 

Pengertian Alokasi Dana Desa merupakan suatu bantuan yang dianggarkan 

untuk suatu wilayah di desa, dengan kriteria harus mampu mencukupi 

pembangunan yang dianggarkan di daerah Simanjuntak dan Hidayanto 

(2002:158) maksud dari cukup bahwa setiap anggaran yang diperuntukan untuk 
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pembangunan sarana dan infrastruktur di desa harus mampu menutupi semua 

keperluan yang dibutuhkan di daerah. 

Alokasi dana desa menggambarkan bahwa dana tersebut merupakan 

pemberian dari pemerintah karena merupakan suatu keharusan bagi pemerintah 

untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan di daerah, dan dana tersebut 

dari APBD yaitu dana perimbangan yang hasilnya setelah dikurangi dari dana 

khusus, untuk selanjutnya dianggarkan untuk desa. Dana-dana yang telah 

dianggarakan tersebut, maka oleh pemerintah desa dipergunakan untuk:  

a. biaya perbaikan sarana public dalam sekala kecil. 

b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa 

(BUMDesa). 

c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. 

d. perbaikan lingkungan dan pemukiman. 

e. teknologi tepat guna 19. 

f. perbaikan kesehatan dan pendidikan. 

g. pengembangan social budaya. 

h. kegiatan lain yang dianggap penting. 

Pertanggungjawaban Anggaran merupakan bentuk kewenangan untuk 

APBD di desa, mulai dari pelaksanaan, penyusunan laporan, sehingga 

menyusunan kegiatan yang dibentuk oleh APBD desa. Karena setiap dana yang 

masuk ke desa merupakan dana dari pemerintah sebagai tujuan pembangunan di 

desa, sehingga pertanggung jawabannya juga sangat perlu agar dana tersebut 

dikeloa dengan semestinya.  Setiap dana yang masuk ke desa maka secara umum 

kegiatannya meliputi: 

a.  Dana yang diperuntukan di desa harus dilaporkan secara berkala, 

maksudnya setiap dana ada perincian mengenai penggunaan dana di 

desa dan pelaporannya dilakukan secara rutin dan sistimatis dalam 

setiap buannya.  

b.  Dana bagi Desa tersebut dilaporkan dalam periode akhir setiap dana 

yang digunakan, yang meliputi: bentuk pelaksanaan dan daya serap 

dana bagi desa.  

Dalam Suatu Penelitian ini akan lebih memudahkan lagi bagi masyarakat 

dalam memahami suatu kebijakan, Peneliti berikut akan memaparkan suatu 

implikasi dari sebuah kebijakan tersebut. Frederich (Tangkilisan, (2003:2)) 

menerjemahkan kebijakan adalah kelompok dengan menunjukan pemerintah di 

lingkungan tertentu Kesulitan dan kemungkinan saran Kebijakan ini untuk 

mencapai tujuan. Berdasarkan sudut pandang di atas, kebijakan tersirat 

Serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu atau kelompok Atau 

pemerintah berdasarkan forum tertentu Dapat mempertimbangkan masalah 
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proposal Menjadi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD menurut Widjaja (2003:128) merupakan suatu lembaga perwakilan 

yang di dalamnya merupakan komponen masyarakat atau perangkat desa yang 

dibentuk sebagai upaya mengayomi masyarakat dan memberikan perbaikan-

perbaikan dalam tatanan masyarakat desa, pihak yangberwenang, sekaligus 

sebagai tempat aspirasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat.  Mengenai 

BDP tersebut, juga diatur dalam undang-undang yaitu UU Nomot 6/2014 

tentang desa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 bahwa:   

a. Keanggotaan BPD terdiri dari warga desa atau warga setempat 

dianggap sebagai perwakilan desa dan dibentuk secara demikratis.  

b. Keanggoraan BPD memiliki masa kewenangan selama enam tahun. 

c. Keanggotaan BPD dapat dilih kembali sebanyak 3 kali secara berturut-

turut maupun tidak.  

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:  

a. Membahas dan menyepakati sebuah Rancangan Kepala peraturan Desa 

bersama Kepala Desa 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 

Keuangan 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

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

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut”. 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 2 bahwa yang dimaksud keuangan negara yaitu: 

a) Suatu hak yang dimiliki negara dalam memungut pajak, mengeluarkan 

dan melakukan peredaran uang, serta pinjaman 

b) Menyelenggarakan pelayanan umum  

c) Melakukan penerimaan 

d) Mengeluarkan uang  

e) Melakukan penerimaan untuk daerah 

f) Meakukan pengeluaran pada daerah 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu 

sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 

efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan 
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mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

Selanjutnya keuangan daerah juga diatur dalam pasal 1 ayat 17 sampai 23 berikut 

ini; “(17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. “(18) Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

“(23) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya yang disebut Dana Alokasi Khusus, 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah tertentu dengan suatu tujuan untuk membantumendanai sebuah kegiatan 

khusus yang merupakan suatu urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional.”  

 
Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

desa merupakan suatu wilayah dalam susunan yang dihuni masyarakat dengan 

batar-batas wilayah yang telah ditentkan, yang memiliki hukum dalam 

mengatur, menyusun,dan mengelola sistem pemerintah di wilayah tersebut. 

Sebagai upaya untuk kepentingan masyarakat desa, yang meliputi 

pengembangan hak usul, hak tradisi, serta diakui dan dihormati sebagaimana 

layakanya sistem pemerintahan negara republik Indonesia.     

H.A.W. Widjaja (2003) mengemukakan desa merupakan sutu kesatuan 

dalam kumpulan masyarakat yang berlandasakan hukum serta memiliki tata 

susunan dan tata kelola yang didasarkan pada hal usul serta memiliki sifat-sifat 

khusus. Pembentukannya dilandaskan pada pemikiran yangberkaitan dengan 

kepemerintahan serta keseragaman, hak otonomi, pembentukan demikrasi serta 

memberdayakan masyarakat di desa.     
Peraturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6/2004 

tentang desa, yang intinya menguraikan bahwa Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya di Desa 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu perangkat Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk dalam 

pelaksanaan sebuah undang-undang desa, dalam sebuah struktur organisasi 

pemeritahan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan kepala desa yang 

dibantu perangkat desa maka semua aturan desa bersumber dari kepala desa. 

Adapun pengangkatannya dilakukan oleh bupati yang dipilih secara langsung 

oleh masyarakat setempat. Adapun masa pemerintahan kepala desa berlaku 
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selama 6 tahun serta dapat dilih kembali 1 kali, dan semua aturan di desa 

merupakan kewenangan kepala desa bersama masyarakat.      

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sebusah Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional adalah kesatuan dalam tata cara suatu perencanaan 

pembanunan untuk menghasilkan yang telah di rencanakan untuk sebuah 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dantahunan yang 

dilaksanakan oleh suatu unsur dalam penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat Pusat dan Daerah. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2014:223) “penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan 

alat analisis dengan fokus yang dikaji peneliti”. Penelitian kualitatif mengenai 

Analisis Penggunaan Anggaran di desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pendidikan, kesehatan, pertanian, kesejahteraan dan lain-lain. 

Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Membiayai Program Desa 

Pembangunan di desa sebagai bentuk penyelenggaraan sistem pemerintahaan 

secara otonom, dan sangat penting sebagai bentuk untuk memberdayakan 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat di desa.  

Terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa Kelinjau 

Ilir, tentunya tidak menjadi masalah, karena perangkat desa dapat melakukan 

pengelolaan dana untuk menggunakan seefisien mungkin, penganggaran sudah 

sesuai dana yang masuk, sehingga cukup atau tidaknya kedepannya tetap 

dilaksanakan, dan semua program yang masuk dalam rancangan akan tetap 

dijalankan, untuk itu pemerintah desa terus berupaya agar dapat menyelesaikan 

pembangunan sesuai dengan target, tujuan, dan waktu yang ditetapkan dengan 

berdasarkan pada rencana anggaran biaya dan swakelola yang ada sehingga 

menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang baik dan 

berjalan lancar. 

Berdasarkan pada hasil data APBDesa Kelinjau Ilir Tahun 2017-2019 

tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan berjalan efektif sesuai 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan sehingga hasil dari 

penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa khususnya untuk 

membiayai program pembangunan dapat terus ditingkatkan dengan 65 

keterbatasan dana yang ada, karena selain dana untuk program pembangunan, 
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masih banyak pembiayaan lainnya yang dianggarkan untuk membiayai 

kebutuhan dan pengembangan di Desa Kelinjau Ilir. 

penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Kelinjau Ilir tahun 2017-2019 

berdasarkan indikator hasil dari program yang dijalankan sudah sesuai dengan 

penganggarannya, karena meskipun dana desa yang dianggarkan belum 
mencukupi namun dengan adanya pemasukan dana ke desa dari sector lain ikut 

andil dalam menambah anggaran untuk pembangunan. Meskipun pada sisi lain 

pembangunan yang diharaokan masyarakat belum sepenuhnya terwujud karena 

masih banyak prasarana lain yang belum diprogramkan dalam pembangunan. 

Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembiayaan Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Program pemberdayaan masyarakat besar anggaran dana yang 

dibutuhkan setiap tahun berbeda dan tergantung jenis pemberdayaan yang 

diprogramkan pemerintah desa, karena selama 3 tahun terakhir jenis 

pemberdayaan masyarakat desa berbeda-beda. Pemberdayaan masyarakat desa 

Kelinjau Ilir dituangkan dalam tahap perencanaan dan sejauh ini dapat dilihat 

dalam dua sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap 

perencaaan pengelolaan keuangan memberdayakan masyarakat dengan 

mengajak masyarakat berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat ADD, yang kedua 

perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kelinjau Ilir sejauh ini belum 

mengorganisir kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi yang 

dimiliki. 

Anggaran yang dikeluarkan oleh desa Kelinjau Ilir untuk membiayai 

program pemberdayaan masyarakat di desa Kelinjau Ilir sudah disesuaikan 

dengan jumlah pemberdayaan yang tersedia. Untuk tahun 2018 jumlah anggaran 

yang dipersiapkan untuk membiayai program pemberdayaan sebesar Rp 

393.482.989 yang dibagi ke dalam 7 program, dan anggaran yang paling banyak 

menyedot kas desa yaitu pemberdayaan Peningkatan penyertaan modal bumdes. 

Hal tersebut karena program bumdes dilakukan dalam beberapahari dengan 

peserta yang banyak, selain itu anggara untuk pembiayaan fasilitas juga cukup 

banyak. Tahun 2019 71 jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai 

program pemberdayaan sebesar Rp 110.000.00 yang dibagi ke dalam 4 program 

pemberdayaan. Tahun 2020 jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk 

membiayai program pemberdayaan sebesar Rp 35.000.000 yang dibagi ke dalam 

2 program utama yaitu pemberdayaan pertanian dan peternakan serta 

pemberdayaan bidang perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Semua 

anggaran yang diperuntukan untuk membiayai program tersebut sudah 

terealisasi dengan baik. Semua anggaran dikelola dan disesuaikan dengan 
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pembiayaan yang ada, sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berjalan 

dengan baik. 

Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembinaan Masyarakat Desa 

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan 

yang lebih baik. Dalam hal ini pembinaan untuk masyarakat desa khususnya 

Desa Kelinjau Ilir yang diprogramkan agar ada kemajuan, peningkatan 

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan yang terjadi di desa tersebut. 

Anggaran yang dikeluarkan oleh desa Kelinjau Ilir untuk membiayai 

program pembinaan masyarakat di desa Kelinjau Ilir sudah disesuaikan dengan 

jumlah pemberdayaan yang tersedia. Untuk tahun 2017 jumlah anggaran yang 

dipersiapkan untuk membiayai program pembinaan untuk masyarakat desa 

Kelinjau Ilir sebesar Rp 115.649.730 yang dibagi ke dalam 5 program 

pembinaan, dan anggaran yang paling banyak menyedot kas desa yaitu 

pembinaan kerukunan ummat beragama. Tahun 2018 jumlah anggaran yang 

dipersiapkan untuk membiayai program pembinaan untuk masyarakat desa 

Kelinjau Ilir sebesar Rp 326.700.00 76 yang dibagi ke dalam 7 program 

pembinaan. Tahun 2019 jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai 

program pembinaan untuk masyarakat desa Kelinjau Ilir sebesar Rp 416.650.000 

yang dibagi ke dalam 4 program utama yaitu Sub Bidang Ketentraman, 

Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat, Sub Bidang Kebudayaan dan 

Kagamaan serta Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Semua anggaran yang 

diperuntukan untuk membiayai program tersebut sudah terealisasi dengan baik. 

Semua anggaran dikelola disesuaikan dengan pembiayaan yang ada, sehingga 

pelaksanaan pembinaan masyarakat di desa Kelinjau Ilir sudah berjalan dengan 

baik.  

Realisasi anggaran dana desa khususnya untuk desa Kelinjau Ilir tahun 

2019-2020 semuanya sudah terealisasi dengan baik, dan semua pelaksanaan 

perbaikan dan pembangunan anggaran yang diperuntukan juga sudah 

disesuaikan, meskipun kendalanya anggaran yang ada masih terbatas. Selain itu 

pelaksanaan pembangunan dari anggaran yang tersedia tentunya juga belum 

sepenuhnya terealisasi mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, realisasi 

pembangunan jalan hampir 80% dan pembangunan dranaise,dan perbaikan 

sarana dan fasilitas umum juga belum semuanya. Namun penggaran untuk 

proyek pembangunan dan pernaikan yang belum rampung sedianya akan 

diproyeksi ditahun berikutnya. Karena anggaran untuk perbaikan fasilitas 

disetiap desa tentunya mengacu pada kondisi fasilitas yang paling dibutuhkan 

dan mendesak masyarakat, terutama jalan. Mengingat kondisi desa sebagai desa 

dalam perkembangan umumnya masih membutuhkan perbaikan dan 

pembangunan infrastrukur di desa Kelinaju Ilir.  
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di 

Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

1. Faktor Pendukung Penggunaan Anggaran Dana Desa Kelinjau Ilir Kecamatan 

Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

a. Partisipasi Masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam 

berkontribusi pada suatu pembangunan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi yang dilakukan. 

b. Sarana dan Prasana Sarana sebagai alat untuk mencapai maksud dan 

tujuan. Keberadaan prasarana sebagai penunjang terselenggaranya 

proses pembangunan, usaha atau proyek. Tujuan dari sarana dan 

prasarana yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaan pembangunan dan menghindari terjadinya kesalahan serta 

kegagalan yang tidak diinginkan. 

2. Faktor Penghambat Penggunaan Anggaran Dana Desa Kelinjau Ilir 

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

a. Pencairan Anggaran Dana Desa 

Perlunya penganggaran dari dana desa untuk pembangunan di desa 

Kelinjau Ilir, karena di desa tersebut masih banyak sarana dan fasilitas terutama 

jalan yang belum tersetuh pembangunan dan perbaikan, dan mengingat desa 

Kelinjau Ilir termasuk Desa yang baru mengalami perkembangan jika 

disbanding dengan desa- desa lainnya. Oleh karena itu pencairan dana desa 

sangat diharapkan masyarakat agar dapat melihat hasil pembangunan di desa 

mereka. Pencairan dana desa merupakan suatu hal yang musti dilakukan agar 

penganggaran dapat disusun, sehingga program yang disipakan dapat 

diselenggarakan. namun dalam pelaksanaannya, pencairan dana desa tersebut 

kerapkali menjadi masalah. Pencairan sering lambat bahkan tidak secara 

keseluruhan dana tersebut cair, dilakukan secara berahap, namun kendala yang 

demikian oleh perangkat desa mengupayakan agar dana tersebut cukup untuk 

melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan sebagai pertanggung 

jawaban dari kinerja pemerintah Desa Kelinjau Ilir. 

b. Faktor karena Kondisi Alam 

Kondisi alam merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya 

program pembangunan namun jika kondisi alam yang kurang mendukung dalam 

pelaksanaan pembangunan ini akan menjadi penghambat serta kendala yang 

akan dihadapi. Jika terjadi hujan dan banjir maka proses pelaksanaan 

pembangunan terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu melihat dari 

keadaan dan kondisi yang terjadi.  
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Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penggunaan 

Anggaran Dana Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai 

Timur, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

 
1. Proses Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembanggunan Fisik Di Desa 

Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong. 

a. Penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Kelinjau Ilir berdasarkan indikator 

hasil dari program yang dijalankan sudah sesuai dengan penganggarannya, 

karena meskipun dana desa yang dianggarkan belum mencukupi namun 

dengan adanya pemasukan dana ke desa dari sector lain ikut andil dalam 

menambah anggaran untuk pembangunan. Meskipun pada sisi lain 

pembangunan yang diharaokan masyarakat belum sepenuhnya terwujud 

karena masih banyak prasarana lain yang belum diprogramkan dalam 

pembangunan. 

b. Penggunaan anggaran dana desa untuk membiayai program pemberdayaan 

desa, sudah terealisasi dengan baik. Semua anggaran yang diperuntukan 

untuk membiayai program tersebut sudah sesuai peruntukannya yaitu biaya 

yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Semua anggaran 

dikelola dan disesuaikan dengan 84 pembiayaan yang ada, sehingga 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. 

c. Anggaran yang dikeluarkan oleh desa Kelinjau Ilir untuk membiayai 

program pembinaan masyarakat di desa Kelinjau Ilir sudah disesuaikan 

dengan jumlah pemberdayaan yang tersedia. Semua anggaran yang 

diperuntukan untuk membiayai program tersebut sudah terealisasi dengan 

baik. Semua anggaran dikelola dan disesuaikan dengan pembiayaan yang 

ada, sehingga pelaksanaan pembinaan masyarakat di desa Kelinjau Ilir 

sudah berjalan dengan baik. 

2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa di Desa Kelinjau Ilir 

Kecamatan Muara Ancalong. Dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Kelinjau 

Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dimana faktor tersebut meliputi 

adanya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengawasan anggaran serta 

pembangunan di desa, serta adanya dukungan dari sarana dan prasarana 

pembangunan. Disisi lain belum efektifnya penggunaan anggaran dana desa untuk 

pembangungan desa disebakan oleh faktor keterlabatan pencairan anggaran dana 

desa serta adanya faktor dari kondisi lalam dalam pembangunan seperti hujan dan 

terjadinya banjir.  
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Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan juga kesimpulan yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran sebagai acuan 

perbaikan ataupun pertimbangan dari hasil penelitian adapun saran yang diajukan 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi kepala desa agar Penggunaan Anggaran Dana Desa Kelinjau Ilir 

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur lebih maksimal, sebaiknya 

dapat meminimalisir kendala yang sering terjadi di lapangan, adapun keterlabatan 

dalam pencairan anggaran sebaiknya disiasati dengan penggunaan dana kas desa 

sebagai penunjang dalam pelaksanaan program. 

2. Bagi masyarakat sebaiknya lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses 

pembangunan di desa terutama ikut melakukan pengawasan terhadap anggaran 

dana desa sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya lebih maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, bila melakukan penelitian dengan objek yang sama, 

sebaiknya lebih memfokuskan pada peran peranglat desa agar pengelolaan dana 

desa dapat dilihat lebih rinci termasuk arah penggunaan anggaran yang lebih 

maksimal. 
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