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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang  

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempuyai sumber 

pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten /kota , alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan 

dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Desa diberikan kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai 

keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari 

belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah 

diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk 

mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.     

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam 

tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besarr 

pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, Undang-

Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul 

dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.  
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Bantuan dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar 

tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan 

Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai 

maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah 

Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait 

sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai 

salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam format kepemerintahan. Dana 

tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan 

undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah 

Pusat sehingga dengan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan Pembangunan 

Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan 

bantuan tersebut untuk kedepan. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 

menjelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya 

dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public 

regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah 

desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan 
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masyarakatnya, inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana 

prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang 

seutuhnya. 

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam 

mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah 

pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga 

program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk 

mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki 

kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. 

Aparat Desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa 

ihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang 

berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa 

sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. 

Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan 

diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan 

peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan 

sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan 

adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan 

kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya 
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sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah 

satu pelaku pembangunan. 

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan 

sebagai pelaku pembangunan untuk mecapai otonomi Desa adalah tersedianya 

dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam 

mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada 

penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy“ indentik 

dengan “auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan 

pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya
1
.  

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan 

bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya 

menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap 

dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi 

seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa. 

Kebijakan DD ini di atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14, pasal 

18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa bahwa Dana 

Desa bersumber dari APBN. Peraturan tersebut kemudian juga dipertegas dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 

Dana Desa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana  

 

1Wasistiono, S. dan Tahir, I. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Bandung. hal. 107 
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desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Anggaran ini diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk 

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.  

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  menjelaskan 

bahwa prioritas penggunaan dana desa ini berdasarkan pada tiga prinsip yaitu 

keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa. Berdasarkan pada prinsip keadilan 

maka dana desa harus diolah sebagaimana kebutuhan yang ada di desa. Prinsip 

kebutuhan proritas menegaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk prinsip tipologi 

desa, faktor yang harus diperhatikan adalah kondisi desa yang dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu desa tertinggal/sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju 

atau mandiri
2
.  

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 

2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa 

Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017 ) ini mengatur secara detail 

tentang prioritas dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa 

ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, 

acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman  

 

 

 

2Kemendesa. 2016. Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Direktorat Jendral 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat-Desa. Jakarta. 
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teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Dalam Bab 3 pasal 

4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:          

1) pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa 

dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2) pembiayaan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang bersifat lintas bidang; 3) Program dan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau 

kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana 

olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa; 4) Pembangunan sarana olahraga 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola 

oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan 5) Prioritas penggunaaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 

Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat 

Desa. 

Permendagri No.113 Tahun 2014, bahwa setidaknya terdapat empat asas 

yang harus diperhatikan sebagai wujud pengelolaan yang baik, yaitu partisipasi, 

transparansi, akuntabel, dan disipiln dan tertib anggaran. Keempat faktor tersebut 

dikenal sebagai asas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dapat 

dikatakan berhasil atau tidaknya apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku
3
.  

Tahap awal perencanaan penggunaan Dana Desa di desa Duwet Krajan 

didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat  

________________________________ 
3BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. hal. 1-55. 
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lainnya, perencanaan Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, program 

perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang 

membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman 

pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta 

transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Dana Desa 

adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam 

melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  

Proses perencanaan Dana Desa di Desa Duwet Krajan diawali dengan 

rapat perdusun, Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan 

partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan 

maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Sebelum 

melaksanakan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa membuat format RKP (Rencana Kerja 

Pemerintah) Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu kepala Dusun yang ada di 

Desa Duwet Krajan melakukan rapat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) bersama 

masyarakat. Tahap selanjutnya, Kepala Dusun melaporkan hal-hal yang di 

inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa. 

Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan 

saat Musrenbang Desa. Sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, Pemeritah Desa 

Duwet Krajan melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang 

ingin dilaksanakan. Setelah itu Pemerintah Desa membuat Format RKP (Rencana 
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Kerja Pemerintah) Desa, Tim pelaksana kegiatan Dana Desa menyusun format 

Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

Proses Musrenbang Desa di Desa Duwet Krajan dipimpin oleh Kepala 

Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala 

kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru 

disampaikan masyarakat. Hasil analisis dijadikan rancangan RKP Desa untuk 

pembahasan seluruh peserta untuk disepakati pada akhir Musrenbang Desa. 

Dalam penyusunan RKP Desa yaitu mendengarkan bagaimana hasil penyusunan 

RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa, kemudian racangan di evaluasi 

kemudian di tetapkan sebagai RKP Desa paling lambat akhir bulan September 

tahun berjalan.  

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa 

adalah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa dalam Rencana 

Penggunaan Dana (RPD) dalam RPD Pemerintah Desa harus mengacu pada 

usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam 

Musyawarah desa berdasarkan pada hasil Musrenbang Desa. Pemerintah Desa 

harus membuat RKP Desa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran Dari 

RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun. 

Hasil Musrenbang Desa Duwet krajan pada Tahun 2016 menetapkan RAB 

Dana Desa sebesar Rp. 850.000.000,- tahun 2017 pada belanja bidang 

pembangunan desa terbagi menjadi tiga, yaitu; 1) kegiatan pembangunan dan 
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pemeliharan jalan dan jembatan desa, 2) kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

sarana prasarana lingkungan pemukiman, dan  3) kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana (saluran air). Belanja pada bidang pemberdayaan 

masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu; 1) kegiatan pengelolaan pendidikan dan 

kebudayaan dan 2) kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dana yang 

diusulkan sebesar Rp. 850.000.000,- Sedangkan  Dana Desa di Desa Duwet 

Krajan yang disahkan oleh pemerintah pusat pada Tahun anggaran 2017 sebesar                        

Rp. 825.714.000,-.  Selisih Dana Desa yang diajukan dengan yang terealisasi 

sebesar Rp. 24.286.000,-. Dana selisih tersebut merupakan dana untuk pembuatan 

drainase di Dusun Duwet Krajan yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat, 

sedangkan yang disetujui adalah pembuatan drainase di Dusun Tosari dan jalan 

poros Dusun Swaru. Pencairan Dana Desa dilakukan dalam 2 tahap, yaitu; Tahap 

pertama sebesar 60% pada bulan Maret 2017 dan tahap kedua sebesar 40%                      

di bulan Agustus 2017. 

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharan 

jalan dan jembatan desa yang pertama lebih difokuskan pada pembangunan 

drainase pada Dusun Tosari dan jalan Poros Dusun Swaru dengan anggaran 

terbesar pada Dusun Tosari sebesar Rp. 91.530.900,-. Pembangunan drainase ini 

bertujuan agar selokan pembuangan air berjalan lancar, karena sebelumnya 

selokan tersumbat dan tidak berfungsi. Kedua, pembangunan Tembok Penahan 

Tanah (TPT) pada enam lokasi pembangunan dengan penyerapan dana terbesar 

sebanyak   Rp. 104.824.800,- pada TPT Jalan Poros Dusun Krajan (dengan 

volume output 172 m). Pembangunan TPT ini bertujuan untuk mencegah 
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terjadinya longsor yang diakibatkan oleh hujan deras. Ketiga, pembangunan 

pavingisasi difokuskan pada tiga lokasi (Dusun Tosari, Dusun Krajan, dan Dusun 

Swaru) dengan tujuan agar jalan lebih mudah dilalui serta diakses oleh masyarakat 

dan memberikan kemudahan bagi sarana transportasi untuk pengangkutan hasil 

pertanian. Penyerapan dana terbesar pada pavingisasi, yaitu pembangunan 

pavingisasi di Desa Swaru sebesar Rp. 19.109.200,- dengan volume output 214,5 

m. Keempat,  perkerasan rabat pelebaran jalan dengan tujuan agar  jalan lebih 

mudah dilalui serta diakses oleh masyarakat dan memberikan kemudahan bagi 

sarana transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian. Perkerasan rabat 

pelebaran jalan menyerap anggaran Rp. 116.434.900. 

  Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 

pemukiman difokuskan pada renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit 

sebesar Rp. 30.000.000,-. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat tidak mampu bisa 

menikmati hunian yang layak dalam menjalankan  aktifitas kegiatan sehari-hari. 

Sedangkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana (saluran 

air) lebih difokuskan pada pembangunan saluran air sepanjang 5000 m sebesar 

Rp. 198.429.300,-. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat desa Duwet 

Krajan tidak kekurangan air dan terpenuhinya kebutuhan air untuk kegiatan 

aktifitas rumah tangga.  

Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lebih difokuskan pada 

pemberian insentif guru ngaji , guru TK, dan PAUD. Tujuan insentif ini agar ada 

peningkatan kesejahteran serta SDM menjadi lebih baik dalam melakukan 

kegiatannya, karena sebelum ada program ini insentif yang diberikan lembaga 
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kepada para guru ini jauh dari kata layak. Sedangkan kegiatan pelayanan 

kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan 

gizi balita dengan penyerapan dana sebesar Rp. 9.500.000,-. Tujuan kegiatan ini 

untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan gizi balita di Desa Duwet Krajan. 

Sebelum ada kegiatan ini masyarakat bersikap acuh terhadap kesehatan dan gizi 

balita kurang diperhatikan, sehingga seringkali masyarakat mudah terkena 

penyakit.  

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Duwet Krajan, teridentifikasi 

bahwa pemerintah  Desa kurang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan 

masyarakat  Desa terkait dengan proses perencanaan pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Terbukti dengan adanya program pembangunan yang sudah masuk 

dalam Rencana Kerja  Anggaran tahun 2017, tapi masyarakat sendiri menganggap 

bahwa program TPT dan Pavingisasi tidak terlalu begitu penting untuk 

dilaksanakan. Hal ini terjadi karena penyampaian informasi hanya pada pengurus 

RT dan RW saja, sementara pada masayarakat luas tidak tersampaikan dengan 

baik. Permasalahan lainnya yaitu, pemerintah desa kurang aktif dalam sossialisasi 

dan peningkatan   partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan 

pembangunan Desa, sehingga sebagian masyarakat  tidak mengerti tentang 

informasi pengelolaan dana desa.  Permasalahan perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa juga menjadi masalah yang 

serius yang dihadapi oleh Desa Duwet Krajan.  

Tahapan perencanaan penggunan Dana Desa lebih cenderung pada 

program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat 
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Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya 

hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan 

Dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari 

pembahasan rencana penggunaan Dana Desa tidak diinformasikan kepada 

masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa 

mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD 

yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis 

pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Dana Desa. 

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih 

jauh tentang pengelolaan bantuan Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: 

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Duwet Krajan Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung 

jawaban pengelolaan dana desa di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang, 

Kabupaten Malang ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet 

Krajan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Duwet 

Krajan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Krajan Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian 

pengelolaan Dana Desa. 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh 

stakeholders dan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Desa. 

3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna 

untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan 

melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian ini yakni : 
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a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia
4
. 

b. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4
. 

Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Duwet 

Krajan. 

c. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memamfaatkan sumber daya alam  dan sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
5
 

d. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
4
. 

 

 

 

 

 

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
5Harsoyo. 1977. Manajemen Kerja. Persada. Jakarta.  
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F. Definisi Operasional 

1. Pengelolaan Dana Desa yaitu pengelolaan keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan dana desa. 

a. Perencanaan adalah tahapan pembuatan perencanaan penggunaan Dana 

Desa  

b. Pelaksanaan yaitu tahapan penggunaan Dana Desa. 

c. Pelaporan yaitu upaya pengelola Dana Desa untuk melaporkan setiap 

perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan 

kepada pendamping ataupun penanggungjawab Dana Desa. 

d. Pertanggungjawaban keuangan Desa adalah pertanganggungjawaban 

penggunaan Dana Desa sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari 

penggunaan Dana Desa. 

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua, yaitu; faktor pendukung (sarana dan prasarana) dan 

faktor penghambat (partisipasi masyarakat, SDM dan komunikasi). 

G. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dan sampel 

penelitian adalah  pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Krajan Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang. 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Krajan 

Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul diperoleh melalui data primer 

seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder 

(arsip/dokumen yang sudah ada atau literaur yang berkaitan dengan penelitian)
6
.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, 

yaitu; 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja pada pemerintah desa Duwet Krajan. 

b. Wawancara 

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara 

langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman 

wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian,  

 

 

________________________ 
6Sugiyono. 2010. Metode Peneliltian Bisnis. Alfabeta. Bandung 
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meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan 

yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

c. Dokumen dan Arsip 

Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah 

satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang 

dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data 

statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan tulisan ilmiah. 

4. Informan Penelitian 

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 

berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku 

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian 

ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan 

informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik 

penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana 

menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada 

penelitian ini adalah 

1. Kepala Desa Duwet Krajan 

3. Sekretaris Desa Duwet Krajan 

4. Bendahara Desa Duwet Krajan 

5. Ketua BPD Desa Duwet Krajan 

6. Kepala Dusun 

7. Tokoh masyarakat 
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8. Masyarakat 

9. Pendamping Desa 

10. Pendamping Kecamatan 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di 

lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah 

hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar 

berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan 

dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau 

instansi yang terkait dalam penelitian. 

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun 

kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber 

dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 

6. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang 

diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data 

dilakukan melalui tahapan identifikasi, mengelola dan menginterpretasikan data, 

kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang 

disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi. 


