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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 yang menjelaskan 

tentang Desa, dimana dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju 

tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata 

sistem pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan 

menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan 

bantuan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa diharapkan dapat 

merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh publik 

maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan 

(Magdalena et al., 2013). Definisi ini menyiratkan adanya upaya 

mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai 

perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 
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Pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa di kabupaten sumbawa 

sendiri masih memerlukan pendampingan secara terus menerus karena masih 

banyak kendala di lapangan. Yang dimaksud masih memerlukan 

pendampingan secara terus menerus adalah pemerintah daerah sumbawa 

harus tetap membina dan mengawasi pemerintah desa dalam merealisasikan 

alokasi dana desa. Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa dalam 

pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa disebabkan karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi 

(Communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan 

Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat 10 bahwa Alokasi Dana Desa 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota tersebut 

paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi anggaran 

untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan 

mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

Dana perimbangan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan 

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan 

prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang 

pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan 
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dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan 

sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam 

membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi 

swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan pemberdayaan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Annivelorita (2015) yang menyatakan 

bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan 

di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun faktor pendukung adalah adanya kebijakan pemerintah yang fokus 

memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah desa secara umum di 

Indonesia, juga adanya dukungan dan partisipasi warga masyarakat desa, dan 

faktor penghambatnya adalah kondisi letak geografis desa yang jauh berada 

di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, juga kualitas 

SDM, serta kurangnya sosialisasi program ADD. 

Thomas (2013), melakukan penelitian di Desa Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa proses pengelolaan 

alokasi dana desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa 

Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. 

Pengelolaan kegiatan belanja public dan pemberdayaan masyarakat belum 

berjalan dengan baik karena kegiatan pada Desa Sebawang lebih 

direalisasikan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur dan dianggarkan 

lebih sedikit pada pembangunan non fisik. Hambatan dalam melaksanakan 
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kegiatan yang menggunakan anggaran alokasi dana desa, yaitu perangkat 

desa yang masih memiliki wawasan yang terbatas dalam memahami 

mekanisme pembuatan surat pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi 

dana desa. 

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di desa Jorok 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten telah 

memberikan petunjuk teknis melalui 3 (tiga) Peraturan Bupati, yakni 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset 

Desa, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dimana dalam Peraturan 

Bupati ini sebagai pedoman bagi pemerintahan desa atau kelurahan dalam 

melaksanakan alokasi dana desa. 

Penelitian ini menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Objek yang akan diteliti ialah Desa 

Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Dipilihnya Desa Jorok sebab 

diantara semua desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Desa Jorok 

adalah desa yang mempunyai letak geografis yang luas dan mempunyai 

masyarakat yang lebih banyak daripada desa lainnya yang ada di Kecamatan 

Utan Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan 

diketahui apakah pemerintah desa telah berhasil atau tidak dalam 

mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa. Bila terbukti berhasil 
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telah mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa dengan baik maka 

dapat meningkatkan pembangunan desa di Desa Jorok. 

Dari pembahasan tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa pada Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan permasalahan, 

yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten 

Sumbawa ? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat 

pengimplementasian Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jorok 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa 

dalam meningkatkan pembangunan Desa Jorok Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa. 
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2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa di Desa Jorok 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka manfaat dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, 

khususnya dalam kajian tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana 

Desa bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada Desa 

Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dalam pengimplementasian 

kebijakan alokasi dana desa. 

 


