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ABSTRAK 

NURYAHYA, 2022. Analisis Manajemen Dana Desa pada Pembangunan di 
Desa Palalakkang. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
pembimbing 1 oleh Mucrhiady Muchran dan pembimbing 2 oleh Firman 
Syah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
pengelolaan dana desa pada pembangunan didesa palalakkang. Jenis penelitian 
yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.  

Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan staf desa 
palalakkang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Dana Desa Pada 
Pembangunan Didesa Palalakkang sudah cukup efektif berdasarkan UUD No 6 
Tahun 2014 dan dikembangkan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 133 
Tahun 2014. 

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Dana Desa, Pembangunan dan Kebijakan. 
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ABSTRACT 

Nuryahya,2022. The analysis of village fund management to development in 
Palalakkang village. Thesis of the management studies program of faculty 
of economics and bussiness university of muhammadiyah makassar. 
Guided by thr guiding 1 Muchriady Muchram and the 2nd Firman Syah. 

This tsudy aims to determine how the management of the village fund 
management on the development of Desa Palalakkang. The type of research 
used is the qualitative research metode.  

The processed data is the result of interviews with vipalalakkang village 
staff. Data colettion methods used in this study is observation, interview and 
documentation. The data source used are primary data sources and secondary 
data sources. 

 The results showed that the vilage fund management on the development 
of Desa Palalakkang was quite effective based on UUD No 6 in 2014 and 
developed with the regional minister of the state No. 133 year 2014. 

Keywords: financial manajement, village fund, development and policy. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan wilayah yang kental menggunakan tata cara istiadat, 

tradisi, dan aturan yang mandiri. Oleh karenanya desa wajib menerima 

pengakuan atas keberadaannya yang didalamnya masih ada satuan rakyat 

yang memiliki hak dan kekuasaan pada pemerintahannya yang bertujuan 

untuk mengatur dan membantu keperluan masyarakat. 

Desa diakui dengan mempertimbangkan hak asal-usul oleh karenanya 

segala aturan yang membahas mengenai desa akan melihat hak asal-usul 

dan buat menjalankan pemerintahan yang stabil, pemerintah kabupaten/kota, 

provinsi, dan pemerintah pusat  bisa memberikan tugas pembantuan. 

Desa sudah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk 

untuk melindungi dan memberdayakan pembangunan agar lebih maju, 

demokratis, dan mandiri supaya tercipta landasan yang lebih kuat dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibatnya tercipta 

tatanan yang adil maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pembantuan diberikan kewenangan yang lebih luas menggunakan tujuan 

supaya sanggup menaikkan pelayanan terhadap masyarakat dan partisipasi 

dalam melaksanakan bidang pembangunan.   

Sebagai bagian dari pemerintah wilayah kabupaten yang bekerjasama 

dengan masyarakat maka yang paling dekat dengan masyarakat adalah 

masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan rakyat dan 

mempunyai kewenangan yang berpedoman keanekaragaman, demokrasi, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan agar desa 
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bisa meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi rakyat pada proses 

pelaksanaan pembangunan. Melaksanakan sebuah pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat jelas pemerintah memerlukan dana. 

Dana desa tersebut antara lain bersumber dari pendapatan asli desa, 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil 

pajak daerah, dana perimbangan kabupaten/kota bantuan dari pemerintah 

daerah, sumbangan yang tidak mengikat pada pihak ketiga, dan pendapatan 

desa yang sah. Untuk mendanai seluruh kewenangan  desa asal bersumber 

dari pendapatan desa yang digunakan untuk memenuhi wewenang desa yaitu 

penyelengaraan pemerintah, kepedulian kepada masyarakat dan 

pembangunan. 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan 

kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) kabupaten kota dan dipergunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dana anggaran yang bersumber dari kabupaten/kota dihitung nilai 

berdasarkan berapa jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

berapa jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

meningkatkan pembangunan desa. 

Mengalirnya dana perimbangan melalui Dana Desa (DD) sudah 

seharusnya membuat desa benar-benar berkembang dan maju dan 

mensejahterakan masyarakat. Dengan mengetahui jumlah nilai anggaran 

yang diberikan kepada desa melalui dana desa maka muncul pertanyaaan 
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apakah pemerintah desa dan elemen-elemennya sudah mampu mengelolah 

anggaran dana desa dengan baik.  

Tujuan dari pemberian anggaran dana desa yang bersumber dari APBN 

dikhususkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh 

karenanya dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa yang berasal dari 

pusat tidak hanya dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur desa tapi 

juga dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat desa. 

Menurut (Soemantri, 2011) pengertian “Alokasi Dana Desa merupakan 

dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber 

dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 

oleh Daerah. 

Pada dasarnya, setiap desa memiliki hak untuk mendapatkan ADD 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penyaluran ADD ini disalurkan 

dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar), 

dan sebesar 10% (alokasi formula), berdasarkan variabel jumlah penduduk 

desa sebesar 25%, angka kemiskinan 35%, luas wilayah  sebesar 10%, dan 

tingkat kesulitan geografis sebesar 30%, (PMK49/PMK.07/2016). 

Pada dasarnya pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa 

dan dibantu oleh masyarakat, disini pemerintah akan memberikan bimbingan, 

pengarahan bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan 

kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Proses pelaksanaan pembangunan saat ini perlu memahami dan 

memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, menjaga 

keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi 
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manusia. Pembangunan yang dilaksanakan harus memuat proses 

pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk 

mengembangkan dalam pencapaian tujuan. 

Mewujudkan tujuan pembangunan dapat terwujud jika adanya peran 

serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada, sangat diperlukan 

sekali karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu 

pembangunan merupakan faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan 

pembangunan desa sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan 

yang dimulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan 

tahap evaluasi dapat menciptakan desa yang berkembang dan maju. 

Pengelolaan manajemen dana desa yang tepat akan dapat menciptakan  

pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah merupakan mensejahterakan 

masyarakat, pembangunan merupakan tugas dari pemerintah desa serta 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka menggapai 

kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah melakukan pembangunan 

ekonomi, dengan peningkatan pembangunan dinegara ini maka dapat pula 

meningkatkan pendapatan nasional yang seluasnya.  

Pelaksanaan pembangunan ekonomi ditunjukan kepada masyarakat 

serta dijalankan oleh masyarakat itu sendiri sebagai usaha pemerataan 

pembangunan sebagaimana pemerintah kita sekarang menggenjot 

pembangunan dinegara indonesia dengan melibatkan adanya penggunaan 

dana desa dengan baik.  

Pembangunan yang terlaksana tidak lepas dari pengelolaan anggaran 

dana desa yang tepat dan efesien. Pengelolaan anggaran dana desa menjadi 
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hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu kunci 

dalam keberhasilan pembangunan desa.  

Peran pentingnya manajemen dana desa yang baik agar dapat 

meningkatkan dan memajukan pembangunan desa dan sebaliknya jika 

manajemennya kurang baik maka pembangunan desa tidak akan mengalami 

perkembangan dan kemajuan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Palalakkang peneliti 

menemukan bahwa pembangunan Desa Palalakkang sudah lumayan baik 

akan tetapi masih ada beberapa yang harus debenahi dan dikembangkan 

kembali demi kesejahteraan masyarakat lebih baik. Kondisi Desa Palalakkang 

yang sudah tergolong baik akan tetapi masih mempunyai masalah dengan 

pembangunan yaitu menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada  

dan memperbaiki pembangunan yang kurang baik.  

Sehingga manajemen dana desa perlu ditingkatkan kembali mengenai 

masalah-masalah yang ada disisi pembangunan Desa Palalakkang agar 

dapat lebih meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat sebuah 

permasalahan dengan judul “Analisis Manajemen Dana Desa pada 

Pembangunan  di Desa Palalakkang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kebijakan kepala desa tentang manajemen pengelolaan dana 

desa pada pembangunan di Desa Palalakkang ? 
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2. Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa pada pembangunan di 

Desa Palalakkang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dari penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kebijakan kepala desa tentang pengelolaan dana desa 

pada pembangunan di Desa Palalakkang 

2. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen dana desa pada pembangunan 

di Desa Palalakkang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 

dan wawasan berupa masukan terkhusus bagi mahasiswa, tenaga 

penididik dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Meningkatkan wawasan bagi penulis mengenai Manajemen 

Pengelolaan dana desa sebagai literatur untuk semua pihak, civitas 

akademik, serta mengembangkan keilmuan penulis. 

b. Bagi desa 

Sebagai referensi mengenai manajemen alokasi dana desa pada 

pembangunan desa dan cerminan untuk pemerintahan desa untuk lebih 

meningkatkan pembangunan desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Keuanagan 

a. Manajemen Keuangan Desa 

Manajemen keuangan merupakan salah satu elemen penting dari 

pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan ini memungkinkan 

pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, 

memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif 

dan efesien, serta dapat memenuhi kewajibannya untuk 

bertanggungjawab kepada masyarakat. 

Manajemen keuangan desa merupakan gabungan dari komponen 

kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan. Dari proses tersebut terdapat aturan-

aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta memiliki 

batasan-batasan waktu yang telah ditentukan. 

 Pada tahapan perencanaan program desa dapat melibatkan 

partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. 

Tahapan pelaksanaan mengenai dengan melaksanaan program yaitu 

kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana 

untuk menjalankan sebuah program desa. Kemudian penatausahaan 

merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh 

bendahara desa. Laporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara 

periodik semesteran dan tahunan. Kemudian pengawasan dan evaluasi 
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bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana dan 

mencapai hasil serta merumuskan perbaikan yang akan dilakukan pada 

tahun berikutnya. 

Dalam pengelolaan keuangan desa harus berorientasi dan 

mencerminkan pada hasil atau pencapaian atas kinerja yang baik. Hasil 

atau kinerja yang dicapai oleh desa harus berorientasi pada efesiensi 

dan efektivitas, yang berarti harus bertujuan pada kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat di desa. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan 

pengelolaan keuangan desa yang baik.  

Menurut Mardiasmo (2004), pengelolaan keuangan merupakan 

kegiatan berupa tindakan administrative yang berhubungan dengan 

kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan 

pengawasan terhadap keluar masuknya uang atau dana instansi.  

Kemudian ada 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi dasar dalam 

pengelolaan keuangan yaitu: 

1) Prinsip transparansi atau keterbukaan 

Prinsip ini memberikan arti memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat banyak atau bahwa seluruh masyarakat dapat memiliki 

hak dan akses terhadap keuangan untuk dapat mengetahui proses 

dalam manajemen keuangan karena menyangkut aspirasi dan 

keinginan masyarakat. 

2) Prinsip akuntabilitas  

Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik artinya bahwa masyarakat selain mengetahui 

anggarannya, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana 
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pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran, tidak hanya 

memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk 

menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan 

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3) Prinsip value of maney 

 prinsip value of many ini memiliki arti yaitu harus berdasarkan 

dengan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis 

artinya memilih serta menggunakan sumberdaya dengan jumlah 

serta kualitas tertentu dengan harga yang lebih murah. Efesiensi 

artinya dari anggaran yang digunakan dapat berdampak memberikan 

hasil yang baik bagi masyarakat. Efektif artinya dari anggaran yang 

digunakan harus sesuai dengan target dan tujuan untuk kepentingan 

masyarakat. 

b. Indikator Manajemen Keuangan  

Manajemen merupakan suatu proses atau suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalamnya terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dengan 

memanfaatkan potensi yang ada yaitu sumber keuangan dalam 

mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013). 

Manajemen dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari 

APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. 

ADD merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa 

sebagai pendorong untuk melaksanakan program-program yang dibuat 
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oleh pemerintahan, termasuk diantaranya merupakan program untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

Indikator dalam manajemen keuangan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggung jawaban atau pelaporan agar program yang 

ada dapat  terlaksana. Tentunya perlu suatu manajemen pengelolaan 

keuangan yang baik. Berikut merupakan penjelasan indikator 

manajemen desa: 

1) Membuat perencanaan 

Membuat perencanaan merupakan fungsi pertama dari 

manajemen. Perencanaan merupakan penyusunan konsep suatu 

kegiatan yang akan dilaksanakan, sebelum melakukan proses 

pelaksanaan diperlukan sebuah rencana yang baik berdasarkan  

aturan yang dibuat bersama untuk tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai lalu memikirkan langkah 

yang akan dilakukan dengan menyusun sebuah konsep kegiatan 

yang terstruktur yaitu sebuah perencanaan. Ada tiga langkah dalam 

perencanaan, yang pertama fotmulasi nilai, kedua identifikasi cara 

meraih tujuan, dan yang ketiga melaksanakan. Dalam manajemen 

pengelolaan dana desa perencanaan bisa dikaitkan dengan 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan perencanaan 

pembangunan desa yang telah disusun secara berjangka dan telah 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan langkah kedua setelah perencanaan 

yaitu mengambil sebuah tindakan sesuai kegiatan yang telah 
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direncanakan dengan spesifik, realistis demi terlaksananya tujuan 

dari apa yang telah direncanakan.  

Pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan 

merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai 

tindak lanjut untuk menjalankan program-program dari pemerintah 

termasuk diantaranya merupakan program untuk mensejahterakan 

masyarakat. 

3) Laporan Pertanggung Jawaban 

Laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi 

dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya merupakan tanggungjawaban APBDes. 

Laporan dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa 

dengan lampiran format laporan pertanggungjawaban APBDes. 

2. Dana Desa 

a. Desa  

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 

geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or 

shops in a country area, smaller than a town”. Desa merupakan satu 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat 

istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada didaerah 

Kabupaten. Pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 

Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa desa merupakan desa adat 

atau yang disebut dengan nama desa.  
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Disebut desa karena kesatuan masyarakat hukum yang meimiliki 

batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  

b. Dana Desa  

Dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah 

desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pengelolaan dana 

desa merupakan proses atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh 

serangkaian kelompok orang yang didalamnya terdapat tahapan yaitu 

tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan 

tahap pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

Menurut (Arif, M. 2007) pengelolaan keuangan desa merupakan 

kegiatan yang meliputi tahapam perencanaan, tahapan penganggaran, 

tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan, tahapan pertanggung 

jawaban, dan tahapan pengawasan keuangan desa. 

UU No 6 Tahun 2014, dimana dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa 

dana desa harus dikelolah dengan penuh tanggungjawab kemudian 

dikembangkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari beberapa 

tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan 

pertanggungjawaban dengan beberapa aspek tersebut sehingga dapat 
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tercipta akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang disesuaikan 

dengan masing-masing kebijkan. 

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam UU desa, 

perhitungan anggaran dana desa berdasarkan jumlah desa dengan 

mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang 

begitu krusial, para senator khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. 

c. Penyaluran Dana Desa  

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa yaitu 

penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana 

desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya 

penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta 

memastikan pencapaian penggunaan dana desa, proses penyaluran 

dana desa memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa 

maupun oleh kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan mengenai 

penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

193/pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. 

d. Alokasi Dana Desa 

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2014 dana desa yang bersumber 

pada APBN, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari 

APBN yang diperuntukkan kepada desa yang ditransfer melalui APBD 
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Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan wujud 

pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang 

berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya 

sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak 

asal-usul, dan atau hak tradisional.  

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam 

penyelenggaraan desa dalam segala aspek berdasarkan dengan 

kewenangan yang dimiliki. UU No 6 Tahun 2014 memberikan mandat 

kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.  

Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang 

diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan 

desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan 

seluruh aspek pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa 

yang selama ini sudah ada.  

 ADD merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi 

hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten.  Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa, ADD, selanjutnya disingkat ADD, 

merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

Penyaluran alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari 

pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi hak desa untuk 
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menyelenggarakan pemerintahannya sendiri agar tumbuh dan 

berkembang. Pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, pembangunan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.  

e. Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membangun desa 

dan memberdayakan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan 

kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak 

pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa setempat dengan tetap berlandaskan dengan prinsip 

keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan 

pencapaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan 

prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. 

3. Pembangunan  

Menurut (Siagian, 2010), pembangunan merupakan suatu rangkaian 

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan 

sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa. Istilah pembangunan belum menemukan suatu 

kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Menurut Listyaningsih (2014), 

menjelaskan bahwa pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha 

dalam mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar dengan apa 

yang akan ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.  
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Berdasarkan teori-teori diatas, dapat didefinisikan bahwa 

pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan sebuah 

perubahan secara terencana dengan dana yang ada dan sadar dengan 

apa yang akan ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju 

modernisasi. Selain itu pembangunan juga diarahkan kepada perubahan 

paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan merupakan sebuah 

proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka mencapai sebuah 

perubaha. 

Sebagaimana diatur dalam (UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 

tentang Desa Bab IX) tentang pembangunan kawasan pedesaan dijelaskan 

bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Pembangunan desa mempunyai tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan yaitu: 

a. Tahapan perencanaan 

Tahapan perencanaan ini dimana perencanaan pembangunan 

desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota 

yang disusun secara berjangka meliputi perencanaan pembangunan 

jangka menengah desa untuk waktu enam tahun kedepan dan rencana 

pembangunan tahunan desa yang disebut dengan perencanaan kerja 
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pemerintah desa yang merupakan penjelasam dari perencanaan  

pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun. 

b. Tahapan pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan ini dimana seluruh kegiatan pembangunan 

desa akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

berdasarkan kinerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh 

masyarakat dengan semangat bergotong royong. Dengan melibatkan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka masyarakat juga 

akan memiliki ras tanggugjawab atas pembangunan dan merawat 

pembangunan. 

c. Tahapan pengawasan 

Tahap pengawasan dimana masyarakat juga berhak melakukan 

pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartispasi 

dalam musyawarah desa. Musyawarah desa pemerintah diwajibkan 

untuk memberikan informasi secara terbuka tampa ditutupi atas 

pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran 

pendapatan dan belanja sehingga masyarakat dapat memberi 

tanggapan terkait laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. 

4. Kebijakan 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan penggunaan dana desa 

mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana tujuan dari 

pelaksanaan kebijakan dana desa ini merupakan untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat di desa dengan cara mendistribusikan 
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keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan 

khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Adanya kebijakan penggunaan dana desa ini ditunjukkan pada 

kegiatan-kegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan 

apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (Musrembang Desa) tentang rencana kerja pemerintah 

desa (RKPDes) setiap tahunnya. 

B. Tinjauan Empiris 

Kajian empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang 

mengemukakan beberapa konsep atau pemikiran yang relevan dan terbukti, 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan tabel yang 

berisikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam 

penelitian ini: 

1. Penelitian terdahulu 

                                                  Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Dan 

Tahun 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

(Kualitatif) 

Alat Analisis 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

1 Ishak 

Runi, Arif 

Ferdinan 

Analisis 

Manajemen 

Pengelolaan Dana 

X: Pengelolaan 

Dana Desa 

Y: 

Menggunakan 

Analisis  

Kondensasi 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Manajemen 
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(2021) Desa Dalam Upaya 

Pembangunan Dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, Di 

Desa 

Barangmamase. 

Pembangunan 

Dan 

Pemberdyaan 

Masyarakat 

Data, Penyajian 

Data, Penarikan 

Kesimpulan 

Pengelolaan Dana 

Desa (ADD) 

Barangmamase 

Sudah Berjalan 

Dengan Maksimal 

Dengan 

Mengaktifkan Fungsi 

Manajemen Yaitu 

Perencanaan, 

Pengorganisasian, 

Pelaksanaan Dan 

Pengawasan. 

2 Marselna 

Ara Lili 

(2018) 

 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Masyarakat Di 

Desa 

Magmagankarya 

Kecamatan Lumar. 

X: Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

Y: Upaya 

Meningkatkan 

Pembangunan 

Di Desa 

Magmagan 

Karya 

Kecamatan 

Lumar. 

Penelitian Ini 

Menggunakan 

Pengumpulan 

Data Pada 

Kondisi Alamiah 

(Natural Setting) 

Pada Sumber 

Data Primer 

Dan Teknik 

Pengumpulan 

Data Lebih 

Banyak Pada 

Observasi, 

Hasil Penelitian 

Menunjukan Bahwa 

Pengelolaan 

Keuangan Desa Di 

Desa Magmagan 

Karya Pada  

Dasarnya Sudah 

Sesuai Dengan 

Ketentuan Yang 

Ditetapkakan Oleh 

Pemerintah Pusat, 

Dalam Pelaksanaan 

Juga Mengacu Pada 
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Wawancara 

Tertsruktur 

Dengan 

Koesioner, Dan 

Dokumentasi. 

Visi BPNPD 

Kalimantan Barat. 

3 I Wayan 

Saputra 

(2016) 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Pada Desa 

Lembeang 

Kecamatan 

Kintanami, 

Kabupaten Bangli 

Tahun 2009-2014. 

X: Pengelolaan 

Dana Desa 

Y: Efektivitas 

Pengelolaan 

Dana Desa Di 

Desa Lembeang 

Kecamatan 

Kintanami, 

Kabupaten 

Bangli Yahun 

2009-2014 

Penelitian Ini 

Menggunakan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Dokumentasi 

Dan 

Wawancara. 

Dengan 

Menggunakan 

Analisis Data 

Penyajian Data, 

Reduksi Data, 

Dan Penarikan 

Kesimpulan. 

Berdasarkan Hasil 

Yang Telah 

Dilakukan, Penulis 

Menemukan 

Beberapa Hal Yang 

Dapat Menghambat 

Terealisasinya 

Alokasi Dana Desa 

Sesuai Dengan 

Target Yang Telah 

Di Tentukan 

Sebelumnya. 

4 Abu 

Rahum 

(2015) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam 

X: Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

Penelitian Ini 

Menggunakan 

Penyajian, Data 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Perencanaan 
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Pembangunan 

Fisik Desa Krayan 

Makmur 

Kecamatan 

Longikis 

Kabupaten Paser. 

Y: 

Pembangunan 

Fisik Desa 

Krayan Makmur 

Kecamatan 

Longistik 

Kabupaten 

Paser. 

Dan Hasil Yang 

Diperoleh Di 

Lapangan 

Melalui 

Observasi, 

Analisis 

Dokumen, 

Dokumentasi 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Penelitian. 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Dalam 

Pembangunan Fisik 

Desa Krayan 

Makmur Telah 

Berjalan Dengan 

Baik. Proses 

Perencanaan Yang 

Telah Ada Telah 

Dilaksanakan 

Sebagaimana 

Mestinya. 

5 Okta 

Rosalinda 

(2014) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam 

Menunjang 

Pembangunan 

Pedesaan (Studi 

Kasus Desa 

Segodorejo Dan 

Poso Karep 

Kecamatan 

Sumobito 

Kabupaten 

X: Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa. 

Y: Menunjang 

Pembangunan 

Pedesaan. 

Penelitian Ini 

Menggunakan 

Analisi Data, 

Pengumpulan 

Data, Reduksi 

Data, 

Representasi 

Data, Dan 

Penarikan 

Kesimpulan. 

Data Yang Di 

Ambil Melalui 

Berdasarkan Hasil 

Penelitian Yang 

Telah Di Peroleh 

Pada Desa 

Segodorejo, 

Elemen-Elemen 

Yang Terlibat Dalam 

Proses 

Perencanaan 

Terlihat Lebih 

Berjalan Di 

Bandingkan Dengan 
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Jombang). Observasi 

,Wawancara, 

Dokumentasi 

Serta 

Triangulasi. 

Desa Ploso Karep, 

Elemen-Elemen 

Masyarakat Yang 

Kurang Aktif Dalam 

Pelaksanaan 

Musyawarah Desa 

Yang Menyebabkan 

Pelaksanaan Masih 

Terbatas. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian sekarang  

jelas memiliki perbedaan yang mendasar yaitu masalah-masalah yang 

terjadi disetiap pemerintah daerah yang berbeda-beda setiap tahun baik 

dari segi pembangunan, sistem pemerintahan, kondisi sosial dan adat 

istiadat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah waktu penelitian yang waktu penelitian ini jauh dari waktu penelitian 

sebelumnya dan Lokasi penelitian ini dilaksanakan ditempat yang berbeda 

yaitu di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.  

2. Kerangka pikir 

Manajemen merupakan suatu proses atau suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, 

pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dengan memanfaatkan 

potensi yang ada yaitu sumber keuangan dalam mencapai tujuan tertentu 

(Thomas, 2013). Dan dilandasi UU No 6 Tahun 2014, dimana dalam UU 

No 6 Tahun 2014 bahwa dana desa harus dikelolah dengan penuh 
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tanggungjawab kemudian dikembangkan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

laporan pertanggungjawaban dengan beberapa aspek tersebut sehingga 

dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang 

disesuaikan dengan masing-masing kebijkan.  

Kebijakan penggunaan dana desa mengacu pada UU No 6 tahun 

2014 tentang desa dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini 

merupakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa dengan 

cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang 

pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

Dasar pemikiran ini berlandaskan dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu Analisis Manajemen Dana Desa dan Analisis Kebijakan 

Pada Pembangunan Di Desa Palalakkang. 

 

 

  

                

 

 

 

    Gambar 2.1 Kerangka Pikir                                         

 

 

➢ Perencanaan 
➢ Pelaksanaan 
➢ Laporan dan Pertanggungjawaban 
 

Kebijakan Desa Palalakkang 

Pembangunan Desa Palalakkang 

 

 

Pengelolaan Dana Desa 
Palalakkang 



 

 

24 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. 

Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan 

penelitian sosial (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi 

tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.  

Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan kalimat dan 

gambar (Sigiyono, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan 

sosial secara empiris dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling 

membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskrtiptif berupa 

kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.  

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara 

sistematis dan akurat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis 

dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai Pengelolaan Dana 

Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Palalakkang.  

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah konsentrasi penuh terhadap hal-hal yang 

dianggap penting dalam penelitian, Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan 

Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Palalakkang. 
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C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yakni pada 

bulan Juli sampai dengan September tahun 2022. 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Data 

Data penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif, berwujud 

kata-kata lisan maupun tulisan mengenai perilaku seseorang yang bisa 

dilakukan pengamatan.  

Data kualitatif tersebut berupa penjelasan secara rinci, kutipan 

langsung, serta dokumentasi kasus. 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penilitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

a) Data primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data yang asli. Adapun data primer di ambil dari hasil 

penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi.  

Data primer berupa hasil wawancara pada pihak desa tentang 

Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Palalakkang. 

b) Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan 

bacaan lain. Data sekunder berupa bentuk dokumen-dokumen penting 

mengenai dana desa seperti profil desa dan dokumen laporan-laporan 

dari program kerja yang telah dilaksanakan. 
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E. Informan 

Tabel 3.1Tabel Informan 
 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada suatuobjek secara 

langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek 

tersebut. 

2. wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang 

membutuhkan responden untuk merumuskan buah pikiran. Wawancara 

yang digunanakan adalah wawancara bebas, wawancara bebas adalah 

komunikasi atau tanya jawab mengenai Pengelolaan Dana Desa Terhadap 

Pembangunan Di Desa Palalakkang.  

Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah handphone dalam 

mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti dalam 

melengkapi data  yang dibutuhkan dalan penelitian ini. 

 

Nama Jabatan 

Riska.A.Md. Kepala desa 

Mufti Aidin, SH Kaur Keuangan 

Hesti Lestari, S.Pd.  Kaur perencanaan 

Larigau DG Situju BPD 

Sry Wahyuli, S.Pd Masyarakat 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan tehnik pengumpulan data dengan 

mencari data-data penting yang peneliti butuhkan untuk membantu 

memperkuat data-data yang peneliti dapatkan berupa laporan-laporan 

penting.  

Alat yang digunakan dalam dokentasi adalah handphone yang akan 

digunakan dalam dokumentasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti 

untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan cara mengelola data yang diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi secara sistematis kemudian disusun. Data 

yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah pengelolaan data yang masih mentah 

dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang 

telah didapatkan sesuai data yang telah didapatkan sesuai data yang 

diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan oleh 

peneliti. Dalam reduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil 

data yang penting, membuat kategori data, kemudian mengelompokkan 

data. 

2. Penyajian Data 

Ketika data sudah matang atau dipilih secara sistematis kemudian 

disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami baik itu berupa 
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konsep grafik, tabel, dan lainnya. Pada penelitian ini penyajian data 

menggunakan tabel dan uraian atau deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini data maupun informasi dari informan akan ditinjau 

dengan teliti kemudian akan dibuatkan kesimpulan berdasarkan data 

yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Palalakkang 

Sebelum Desa Palalakkang menjadi desa defenitive, desa tersebut 

dulunya adalah Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, 

Kabupaten Takalar dan yang menjadi kepala Desa Parasangan Beru pada 

waktu itu adalah Madolanggan Dg Tobo dengan memerintah 5 (lima) 

Dusun yaitu Kepala Dusun Palalakkang Dg Bantang, Kepala Dusun 

Kampun Beru Cole Dg Nanring, Kepala Dusun Maccini Ayo H.Yayo Dg 

Ngalle, Kepala Dusun Kalukuang Dg Lalla, Kepala Dusun Jempang Dg 

Ruppa, dan singkat cerita dibawah kepemimpinan Dg Madolanggan Dg 

Tobo, seiring berjalannya waktu, telah terjadi penunjukan Kepala Desa 

Parasangan Beru oleh pejabat yang berwewenang pada saat itu kepada 

saudara Mustafa Dg Pabe, untuk menjabat sementara karena tidak lama 

lagi akan dilakukan pemelihan Kepala Desa Parasangan Beru dan seiring 

berjalannya waktu kita melakukan pemilihan Kepala Desa Parasangan 

Beru dan terpilihlah kembali Kepala Desa Parasangan Beru yaitu 

Madolanggan Dg Tobo, dan dan beberapa tokoh masyarakat Dusun 

Palalakkang berinisiatif untuk menjadikan Dusun Palalakkang, Dusun 

Kampung Beru, dan Dusun Maccini Ayo menjadi sebuah desa baru dengan 

pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan pelayanan pemerintahan 

yang optimal. Maka pada Tahun 1989 Desa Parasangan Beru resmi 

dimekarkan menjadi Desa Palalakkang yang pada waktu itu dijabat oleh 
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Bapak H. Jihad Husain sekaran menjabat sevagai camat Galesong Utara. 

Untuk dapat melayani warga desa maka diadakanlah pemilihan Kepala 

Desa Palalakkang pada Tahun 1991 dan pada waktu itu masyarakat 

mempercayakan kepada salah seorang putra Desa untuk menjadi 

pemimpin desa Palalakkang yaitu Bapak H. Nurdin HS periode Tahun 

1991-2006.dengan pemerintahan tiga Dusun yaitu Dusun Palalakkang 

Dengan Kepala Dusun Jalaluddin Dg. Bantang, Dusun Kampung Beru 

Dengan Kepala Dusun Cole Dg Nanring, Dan Dusun Maccini Ayo Dengan 

Kepala Dusun H.Yayo Dg Ngalle. 

Demikian beberapa dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan 

oleh Bapak H.Nurdin HS selama memimpin desa Palalakkang dari tahun 

1991 samapai 2006. Pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala desa 

palalakkang dan yang terpilih adalah Bapak Gazali Dg Ngewa periode 

2006-2011, dan lanjut periode 2011-2018 yang memerintah enam dusun 

yaitu dusun palalakkang, dusun minasanta, dusun massamaturu, dusun 

kampung beru, dusun maccini ayo, dusun lambutoa. Selanjutnya penjabat 

sementara Bapak Mursalim, SE.MM. Tahun 2018-2021, selanjutnya PLT 

atau penjabat sementara yaitu Ibu Hj. Syamsiah di tahun 2021. Selanjutnya 

tongkat estafet Pemerintahan Desa Palalakkang dilanjutkan oleh Ibu Riska, 

A.Md., yang yang terpilih melalui Pilkades Serentak Kabupaten Takalar 

2021-2027. 

2. Kondisi Geografis Desa Palalakang 

Sesuai dengan letaknya yang berada dipesisir pantai selat Makassar 

Desa Palalakkang memiliki pelaut-pelaut yang hebat. Nelayan pencari telur 

ikan terbang (Patorani) salah satu komoditi dibidang perikanan yang sangat 
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diminati oleh masyarakat dunia dengan harga yang begitu tinggi membuat 

tingkat kesejahteraan mereka meningkat dengan cepat. Para nelayan-

nelayan tersebut dengan gagah berani menerjang ombak dan badai yang 

sangat deras diperairan selat makassar dan melumpuhkan Laut Banda 

sehingga sampai keperairan Fakfak Provinsi Papua daerah paling timur 

Indonesia. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi Desa Palalakkang  

Memujudkan Desa Palalakkang sebagai desa tangguh terdepan, 

amanah, berdaya saing, unggul dan sejahtera. 

b. Misi Desa Palalakkang 

Membangunan Desa Palalakkang dengan pelayanan adil dan 

merata, Mewujudkan pemerintah desa yang transparan, Meningkatkan 

kualitas dan taraf hidup masyarakat serta mengurangi beban hidup 

masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

4. Kondisi Demografis Desa Palalakkang 

a. Jumlah Penduduk 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 

No Nama dusun Jumlah 

kartu 

keluarga 

Jumlah 

Penduduk 

(L) 

Jumlah 

Penduduk 

(P) 

Jumlah 

Penduduk 

L+P 

1 Palalakkang 330 650 784 1.398 

2 Massamaturu 164 258 272 530 

3 Minasanta 145 289 197 486 
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4 Kampung beru 335 629 645 1.274 

5 Maccini Ayo 336 570 582 1.152 

6 Lambutoa 314 575 548 1.123 

   Total  1.624 2.971 2.992 5.963 

Sumber : Data Desa Palalakkang 

Berdasarkan data penduduk Desa Palalakkang diatas 

menunjukkan bawha jumlah penduduk Desa Palalakkang adalah 5.963. 

yang dimana Dusun Palalakkang dengan penduduk 1.398, Dusun 

Massamaturu dengan penduduk 530, Dusun Minasanta dengan  

penduduk 486, Dusun Kampung Beru dengan penduduk 1.274, Dusun 

Maccini Ayo dengan penduduk 1.152, dan Dusun Lambutoa dengan 

penduduk 1.123. 

b. Sarana Pendidikan 

                   Tabel 4.2 Sarana Pendidikan 

Dusun TPA TK SD/MI SMP/MTS SMA/SMK 

Palalakkang 2 1 1 - - 

Massamaturu 1 - - - - 

Minasanta 2 1 - - - 

Kampung Beru 2 - 1 - - 

Maccini Ayo 2 1 1 - - 

Lambutoa - 1 - - - 

Total 9 4 3 - - 

Sumber : Data Desa Palalakkang 

Berdasarkan data sarana pendidikan Desa Palalakkang dapat 

diketahui 9 TPA, 4 TK, dan 3 SD. Dimana di Dusun Palalakkang terdiri 
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dari 2 TPA, 1 TK, dan 1 SD, Dusun Massamaturu terdiri dari 1 TPA, 

Dusun Minasanta terdiri dari 2 TPA dan 1 TK, Dusun Kampung Beru 

terdiri dari 2 TPA dan 1 SD, Dusun Maccini Ayo terdiri dari 2 TPA, 1 TK 

dan 1 SD, dan Dusun Lambutoa terdiri dari 1 TK. Untuk Sekolah 

Menengah pertama (SMP) dan Sekola Menengah Atas (SMA) yang 

tidak ada didesa. Adapun yang telah melalui jenjang SD akan 

melanjutkan ke SMP dan SMA yang terletak diluar desa. 

c. Sarana Keagamaan 

                        Tabel 4.3 Sarana Ibadah 

Dusun Masjid Mushollah Gereja/Pura/ 

Vihara 

Palalakkang 1 - - 

Massamaturu 1 - - 

Minasanta - - - 

Kampung Beru 3 1 - 

Maccini Ayo 2 - - 

Lambutoa 2 - - 

Total 9 1 - 

Sumber : Data Desa Palalakkang 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui sarana ibadah yang ada 

di Desa Palalakkang adalah 9 masjid dan 1 mushollah. Dimana di 

Dusun Palalakkang terdiri dari 1 masjid, Dusun Massamaturu terdiri dari 

1 masjid, Dusun Minasanta tidak ada sarana ibadah sehingga penduduk 

Dusun minasanta melaksanakan ibadah dirumah atau dimasjid terdekat, 

Dusun Kampung Beru terdiri Dari 3 masjid dan 1 mushollah, Dusun 

Maccini Ayo terdiri dari 2 masjid, dan Dusun Lambutoa terdiri dari 2 
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masjid. Fasilitas ibadah di Desa Palalakkang sudah tergolong baik dan 

pengelolaan yang baik. 

d. Sarana Kesehatan 

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Palalakkang 

mempunyai 1 unit puskesmas dan 2 unit posyandu. 

 Tabel 4.4 Pengelolah Sarana Dan Prasarana Kesehatan 

Dusun Kader Bidan/Perawat 

Palalakkang 3 2 

Massamaturu 3 2 

Minasanta 3 2 

Kampung Beru 3 3 

Maccini Ayo 3 2 

Lambutoa 3 2 

Total 18 13 

Sumber : Data Desa Palalakkang 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan 

terdiri dari 1 unit puskesmas dan 2 unit posyandu. Dimana setiap dusun 

mempunyai kader kesehatan yang mengelolah sarana kesehatan. 
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e. Struktur Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Sumber : Data Desa Palalakkang 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Desa Palalakkang 

Kepala Desa 

Riska, A.Md 

Sekretaris Desa 

Muh. Daif Syafiq 

Kasi Kesejahteraan 

Muh Ifah Syam, 

A.Mdrad  

Kasi pemerintahan 

Syamsul Rajab 

Kasi Pelayanan  

Nur Hidayatul 

Khaeriyah SB, S.M. 

Kaur Umum &Tata 

Usaha 

Hj. Hasmawati, 

S.Pd. 

Kaur Keuangan 

Mufti Aidin, SH. 

Kaur Perencanaa 

Hesti 

Lestari,S.Pd. 

Staf Kasi Pelayanan  

ST. Ramlah 

Staf Kasi 

Kesejahteraan 

Hasanuddin, S.Pd. 

Staf Kasi 

Pemerintahan  

Muh Afrialdi 

Staf Kaur Umum 

&Tata Usaha 

Hj. Norma Dg. 

Rannu 

Staf Kaur Keuangan 

Muslindah, S.Pd. 

Staf Kaur 

Perencanaa 

Herlindah, S.Pd. 

Dusun    

Palalakkang 

Muh. Nur, ST. 

Dusun 

Massamatur

u 
Umrah 

Dusun     

Minasanta  

Sattuan 

Dusun       

Kampung Beru 

Bachtia 

Dusun        

Maccini Ayo 

Hj. Sahruni 

Saman, SF.  

Dusun     

Lambutoa 

Muhammad 

Ali, SH. 

BPD 
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1) Kepala Desa 

pemimpin desa adalah pejabat pemerintah desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas 

dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pemimpin desa bertugas dan berkewenangan sebagai 

pemimpin dalam penyeleggaraan pemerintaha desa, yaitu membina 

kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, 

memelihara ketewntraman dan ketertiban masyarakat desa, 

menddamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mengajukan 

rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa 

bersama dewan BPD. 

2) Sekretaris Desa  

sekretaris desa adalah perngkat desa yang berkedudukan 

sebagai unsur pimpinan sekretariaat desa yang menjalankan tugas 

sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuagan Desa (PPKD). 

Adapun tugas dari sekretaris desa yaitu: 

➢ mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksana kebijakan 

APBDes. 

➢ Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan 

rancangan perubahan APBDes. 

➢ Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa 

tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes. 

➢ Mengkoordinasikan tugas perangkat desa yang lain dalam 

menjalankan tugas PPKD. 
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➢ Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa, BPD dapat 

dianggap sebagai parlemennya desa, BPD merupakan lembaga baru 

di desa pada era otonomi daerah di inndonesia. Sesuai dengan 

fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga 

kemasyarakatan. Adapun BPD memiliki tugas dan wewenang yang 

diantaranya yaitu: 

➢ Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 

➢ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 

dan peraturan kepala desa. 

➢ Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian kepala desa. 

➢ Membentuk panitian pemilihan kepala desa. 

➢ Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

➢ Memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat desa. 

➢ Menyusun tata tertip BPD. 

4) Kepala Urusan (Kaur) 

Kaur atau kepala urusan merupakan unsur staf sekretariat desa 

yang terbagi menjadi 3 urusan yaitu kaur Keuangan, kaur tata usaha 

& umum dan kaur perencanaan. Dalam satu pemerintahan desa 

minimal harus ada 2 kepala urusan yaitu urusan keuangan dan 

perencanaan. Dari tiap urusan dipimpin oleh kaur atau kepala urusan. 
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➢ Kaur Keuangan 

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan keuangan, verifikasi administrasi keuangan, sumber 

pendapatan dan pengeluaran, administrasi penghasilan kepala 

desa dan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

serta beberapa unsur di lembaga pemerintahan desa lainnya. 

➢ Kaur Tata Usaha & Umum 

Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas 

melaksanakan berbagai urusan ketatausahaan misalnya: 

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, administrasi 

surat menyurat, penataan administrasi perangkat desa, tata 

naskah, Arsip, administrasi aset, ekspedisi, inventaris, penyiapan 

rapat, layana umum hingga perjalanan dinas.   

➢ Kaur perencanaan 

Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas yang tak 

kalah berat. Beberapa tugas dan fungsi kaur perencanaan 

misalnya menyusun RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa). Melakukan monitorin dan evaluasi program, 

penyusunan laporan, serta menginventarisasi data-data dalam 

rangka pembangunan desa juga menjadi tugas dari kepala urusan 

perencanaan. 

5) Kapala Seksi (Kasi) 

Kasi atau kepala seksi merupakan pelaksana teknis atau 

disebut pembantu kepala desa untuk melaksanakan tugas 

operasional. Bagian dari kasi terdiri dari 3 pelaksanan yaitu seksi 
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pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Dalam satu 

pemerintah desasedikitnya harus ada 2 seksi yaitu seksi 

kesejahteraan dan seksi pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin 

oleh seorang kasi atau kepala seksi.  

➢ Kasi pemerintahan 

Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 

manajemen tata praja dalam pemerintahan desa. Ia juga memiliki 

tugas menyusun rancangan regulasi desa serta mengurusi 

pembinaan masalah peternakan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan 

wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa, serta 

kependudukan. 

➢ Kasi kesejahteraan 

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas 

melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan 

desa dan semua hal yang berkaitan kesejahteraan desa dan 

penduduk desa. Adapun tugas kasi kesejahteraan yaitu: 

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, 

menangani pembangunan bidan kesehatan dan bidang 

pendidikan. Kepala seksi kesejahteraan juga berkewajiban 

melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat 

di bidang seni budaya, politik dan ekonomi, lingkungan hidup, 

kepemudaan, karang taruna, serta pemberdayaan keluarga. 
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➢ Kasi pelayanan 

Kepala seksi pelayanan dalam struktur pemerintah desa 

mempunyai beberapa tugas yaitu melaksanakan penyuluhan serta 

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh 

masyarakat. Kasih pelayanan juga berkewajiban meningkatkan 

upaya partisipasi masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, serta 

pelestarian nilai sosial dan budaya di masyarakat. 

6) kepala dusun 

kepala dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan 

sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu 

kepala desa dalam mengurus dan pelaksanaan tugas 

dipemerintahan. 

B. Hasil penelitian  

1. Kebijakan Kepala Desa Tentang Pengelolaan Manajemen Dana Desa 

Pada Pembangunan Desa Palalakkang 

Pemimpin desa adalah adalah pemimpin suatu desa yang memiliki 

tugas dan wewenang yang sangat penting dan memiliki tanggungjawab 

besar dalam pembangunan desa serta menjadi pemimpin yang dapat 

mengayomi dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

maupun dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Hal ini juga 

dikatakan oleh kepala desa Palalakkang Ibu Riska, A.Md berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilaksanakan. 

“Pemimpin adalah orang yang mengembang amanah dan 

tanggungjawab yang besar. Pemimpin memiliki tanggungjawab 

besar dalam  melaksanakan tugas dengan baik. Pemimpin itu 
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dalam mengambil kebijakan ada beberapa tahap-tahap yang perlu 

diperhatikan, makanya harus dibicarakan dengan bermusyawarah. 

Tugas dari pemimpin adalah memecahkan masalah yang ada dan 

memberikan arahan yang membangun.” 

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 

dan cara bertindak. Kebijakan desa adalah konsep asas yang menjadi 

sebuah pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

pemerintah desa. hal ini dipertegas oleh Riska,A.Md., melalui hasil 

wawancara. 

“Kebijakan kepala desa Palalakkang pada pembangunan didesa 

Palalakkang lebih mengutamakan yang prioritas yang dimana 

masyarakat butuhkan seperti pembangunan pembangunan jalan 

paving blok, pembangunan pintu gerbang batas desa, rehab 

drinase, pembangunan jalan tani dan pintu gerbang desa.” 

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan diperlukan 

beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan atau manajemen dana 

desa untuk pembangunan suatu desa agar dapat terlaksana dengan 

baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk desa Palalakkang itu 

sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik. Hal ini 

juga dipertegas oleh aparat desa Palalakkang  yaitu Hesti Lestari, S.Pd. 

“kebijakan kepala desa Palalakkang yaitu mengatur, mengurus, 

serta menyelenggarakan anggaran dana desa.” 
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Kebijakan kepala desa merupakan pemegang kekuasaan 

pengelola keuangan desa dan mewakili Pemdes dalam kepemilikan 

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan kepala desa yaitu 

RPJMDes, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa, 

dan melakukan tindakan yang pengeluaran atas beban APBDesa. 

Kepala desa Palalakkang dalam pengelolaan dana desa sudah 

menerapkan berdasarkan UU yang berlaku  dan dengan baik karena 

pemerintah desa telah mengeluarkan kebijakan secara formal sehingga 

perkembangan desa menjadi baik. Pemerintah desa telah mengeluarkan 

aturan dan arah kebijakan dana desa, pertama meninggkatakan 

penggunaan anggaran dana desa, kedua menyempurnakan formulasi 

pengalokasian dana dengan perperhatikan aspek pemerataan dan 

keadilan, ketiga mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada 

beberapa kegiatan prioritas desa, keempat meningkatkan perekonomian 

desa, dan keenam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dana desa. 

Kepala desa Palalakkang mengeluarkan kebijakan yakni 

menyelenggarakan atau mengelolah anggaran dana desa untuk 

pembangunan desa baik itu secara fisik maupun non fisik yang diawali 

dengan merencanakan apa saja yang dibutuhkan untuk membangunan 

desa, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya 

serta membuat laporan dari pelaksanaan pembangunan desa. Dari 

pengelolaan dana desa yang baik dapat mengembangkan desa dan 

masyarakat akan senang dengan mengetahui perkembangan desannya 

dengan baik serta dapat hidup sejahtera. Dari kebijkan tersebut 

masyarakat desa Palalakkang merasakan dari apa yang telah dibangun 
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seperti pembangunan jalan lingkunngan (drinase), pembangunan jalan 

paving blok, pembanguna jalan tani untuk memudahkan para petani dan 

pembeli untuk membawa hasil pertanian dan pembangunan pintu 

gerbang batas desa. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada “tabel 

realisasi manajemen dana desa pada pembangunan Desa Palalakkang. 

2. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa 

Pada Desa Palalakkang. 

Manajemen desa Palalakkang menurut UU No 6 Tahun 2014 

tentang desa dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu: tahap 

perencanaan alokasi dana desa (ADD), tahap pelaksanaan program 

alokasi dana desa, tahap ketiga tahap pelaporan pertanggungjawaban 

alokasi dana desa. Agar program-program dapat terlaksana tentunya 

perlu suatu manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan dana desa 

merupakan hal tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah 

pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi dana desa merupakan 

salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong 

untuk menjalankan program-program dari pemerintah, termasuk 

diantaranya dalam program untuk mensejahterakan masyarakat di 

wiliyahnya. Berdasrkan PP No 47 Tahun 2015 tentang peraturan 

pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
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a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan melakukan penyusunan konsep dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun terstruktur, teliti, serta 

dipikirkan dengan baik untuk tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

pengelolaan dana desa disusun secara berjangka dan ditetapkan 

dengan peraturan desa. 

Pada tahap perencanaan untuk pengelolaan manajemen dana 

desa dalam pembangunan desa Palalakkang hal pertama yang 

dilakukan adalah membentuk tim pelaksana yang diadakan dalam 

kegiatan musrembang. Tim pelaksana yang dimaksud dalam 

musrembang adalah kepala desa sebagai penanggungjawab 

operasional kegiatan, sekretaris desa sebagai penanggungjawab 

administrasi, bendahara desa sebagai penanggungjawab urusan 

keuangan, dan dibantu oleh kelembagaan masyarakat desa. Hal ini 

diuangkapkan oleh Kepala Desa Palalakkang yaitu Ibu Riska, A.Md. 

"untuk mengelola dana desa, pertama-tama kami mengadakan 

musyawarah untuk membahas pengelolaan manajemen dana 

desa yang diperuntukkan untuk membangunan desa ini. Yang 

pertama kami bahas adalah perencanaan, dengan membuat 

rancangan rencana, oleh karena itu kami membentuk tim.” 

Perencanaan APBDes tahun 2022 dilihat dari rencana 

pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja 

pembangunan (RKP) mulai disusun pada tahun 2022 serta 

perencanaan pengelolaan manajemen dana desa Palalakkang sudah 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh kepala 

desa Palalakkang yaitu Ibu Riska, A.Md. 

“perencanaan pengelolaan APBDes itu pada tahun 2022, 

dengan mengambil RPJMDes dan RKP sebagai pedoman 

kepadanya. Untuk desa Palalakkang sendiri menurut saya 

untuk perencanaan APBDes-nya sudah sesuai dengan 

membentuk tim pelaksana dan di adakannya musrembang” 

b. Pelaksanaan dan realisasi pengelolaan manajemen dana desa 

Palalakkang 

Tabel 4 Realisasi Manajemen Dana Desa Terhadap 

Pembangunan Desa Palalakkan 

 

No  Jenis kegiatan Anggaran  Realisasi  Saldo  Capaian  Keterangan  

1 Pembangunan 

paving blok dusun 

palalakkang 

737.464.736 29.383.500 536.566.736 100% 1 kegiatan 

2 Pembangunan 

paving blok dusun 

kampung beru 

 13.235.000  100% 1 kegiatan 

3 Pembangunan 

pintu gerbang 

batas desa 

 52.222.500  100% 2 kegiatan 

4 Rehab drinase 

dusun 

massamaturu 

 24.568.000  100% 1 kegiatan 
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5 Pembangunan 

jalan tani dusun 

lambutoa 

 59.489.000  100% 1 kegiatan 

6 Pembangunan 

pintu gerbang 

desa 

 22.000.000  100% 1 kegiatan 

Sumber : Data Desa palalakkang 

Pelaksanaan merupakan melaksanakan serangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkanAPBDes 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

desa dalam pembangunan. Pelaksanaan yang berhubungan dengan 

keuangan desa harus disetai bukti untuk laporan pelaksanaannya.  

Desa Palalakkang menerima anggaran  dana desa sebesar Rp 

2.304.577.3000,  dengan memperoleh anggaran dana desa sebesar 

Rp 1.417.394.000 yang diperoleh dari pusat, desa juga memperoleh 

dana ADD sebesar Rp  834.922.200 yang diperoleh dari kabupaten, 

dan desa juga memperoleh dana sebesar Rp 52.261.100, yaitu hasil 

dari pajak (BPHR). Adapun untuk manajemen dana desa palalakkang 

terbagi dalam beberapa yaitu bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 

40% atau Rp 921.830.920, ketahangan pangan 20% yaitu Rp 

460.915.460, covid 19 8% yaitu Rp 184.366.184, dan pembangunan 

fisik dan non fisik dan gaji staf desa 32% yaitu Rp 737.464.736. 

Pada tabel realisasi pengelolaan dana desa terhadap 

pembangunan desa Palalakkang yang pertama adalah pembangunan 

jalan paving blok dusun Palalakkang dengan realisasi dana sebesar 

Rp 29.383.500, dan presentase pelaksanaan pembangunan 
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mencapai 100%. Yang kedua pembangunan jalan pavving blok 

dusun kampung beru dengan realisasi dana sebesar Rp 13.235.000, 

dan presentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Yang 

ketiga pembangunan pintu gerbang batas desa 2 unit dengan 

realisasi dana sebesar Rp 52.222.500, dan presentase pelaksanaan 

pembangunan mencapai 100%. Yang keempat rehab drinase dusun 

massamaturu dengan realisasi dana sebesar Rp 24.568.000, dan 

presentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Kelima 

pembangunan jalan tani dusun lambutoa dengan realisasi dana 

sebesar Rp 59.489.000, dan presentase pelaksanaan pembangunan 

mencapai 100%. Dan keenam pintu gerbang desa dengan realisasi 

dana sebesar 22.000.000, dan presentase pelaksanaan 

pembangunan mencapai 100%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa 

Palalakkang Ibu Rizka A.Md.. 

“pelaksanaan pembangunan desa Palalakkang rata-rata 

presentasenya untuk semua kegiatan pembangunan fisik sudah 

mencapai 100%. Dari semua yang telah direncanakan 

sebelummnya di musrembang menurut saya sudah terlaksana 

dengan baik.” 

Hal ini juga dipertegas oleh kaur perencanaan melalui hasil 

wawancara yaitu Hesti Lestari, S.Pd. 
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“melihat progres pelaksanaan pembangunan didesa 

palalakkang, menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik 

dan presentasi pembangunan sudah banyak yang selesai 

c. Laporan dan pertanggungjawaban dana desa pada pembangunan di 

desa palalakkang 

Pada proses pelaporan dan petanggungjawaban yang berperan 

sangat penting adalah bendahara desa. Dimana dimana bendahara 

desa mencatat masukan dana dan pengeluaran untuk proses 

penyampaian akan disampaikan kepada kepala desa selama setiap 

awal bulan. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes yaitu laporan semester pertama dan laporan 

akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyarakat laporan 

tersebut akan disampaikan secara tertulis dengan menggunakan 

media misalnya papan pengumuman. Proses laporannya adalah tim 

pelaksnana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh 

sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. 

Hal ini diungkapkan oleh kaur keuangan yaitu Mufti Aidin, SH. 

”untuk laporan pertanggungjawaban disini bendahara membuat 

laporan seperti menuliskan semua penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku pada akhir bulan dan 

akan disampaikan kepada kepala desa. Laporan desa 

Palalakkang itu sendiri berupa laporan berkala, laporan akhir, 

dan laporan srtuktual. Kepala desa akan menyampaikan 

laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada 

bupati.” 
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Jika dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban akan disampaikan oleh bendahara desa dan 

disampaikan  kepada kepala desa setiap awal bulan, laporan desa 

Palalakkang berupa laporan berkala, laporan akhir dan laporan 

stuktural. Sedangkan kepala desa akan menyampaikan laporan 

pelaksanaan realisasi APBDes kepada bupati. Hal ini juga di 

pertegas oleh ketua BPD desa palalakkang. 

“pelaporan sudah disampaikan berdasrkan pertaturan 

perundang-undangan desa, menurut saya sudah cukup baik 

dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban desa 

palalakkang.” 

3. Pembangunan Desa Palalakkang 

Pembangunan desa merupakan meningkatkan suatu desa dengan 

membangun baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik sehingga 

masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Perkembangan dan 

kemajuan suatu desa dilihat dari perkembangan pembangunannya. 

Pembangunan desa memberikan arti penting dalam usaha untuk 

mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan 

miskin, kesenjangan desa dan kota. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala desa Ibu Riska, A.Md. 

“Manajemen dana desa terhadap pembangunan desa tidak 

terlepas dengan dana desa yang dianggarkan oleh kabupaten ke 

desa, disini pentingnya manajemen dana desa seperti kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan manajemen 
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dana desa pembangunan juga bisa maksimal sesuai dengan yang 

telah disepakati pada hasil musrembangang yaitu RPJMDes. 

Dimana hasil musyawarah desa Palalakkang pembangunan yang 

akan dilaksanakan selama periode jabatan kepala desa yaitu: 

yang pertama pembangunan jalan paving blok dusun palalakkang, 

pembangunan jalan paving blok dusun kampung beru, 

pembangunan pintu gerbang batas desa, rehab drinase dusun 

massamaturu, pembangunan jalan tani lambutoa, dan pintu 

gerbang kantor desa.” 

Pembangunan yang ada di Desa Palalakkang sudah dapat 

memenuhi memberikan kesejahteraan melihat pembangunan yang 

sudah terlaksana. Hal ini dipertegas oleh masyarakat Desa Palalakkang 

yaitu Sri Wahyuli melalui proses wawancara. 

“melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa menurut saya 

sudah terlaksana sesuai  dengan hasil musrembang yang telah 

disepakati bersama dan masyarakat sudah dapat merasakan 

dampak dari pembangunan. Untuk pembangunan yang telah di 

laksanakan terkhusus  pada pembangunan fisik yaitu: pintu 

gerbang batas, pembangunan jalan tani dan pembangunan jalan 

paving blok, dan pembangunan telah terlaksana dengan lancar.” 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan desa Palalakkang yaitu pada pembangunan yang fokus 

pada pembangunan prioritas dan yang dibutuhkan desa dan 

masyarakat. Pembangunan desa palalakkang juga sudah disesuaikan 

dengan anggaran APBDes yang diajukan kepada kabupaten. 
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Pembangunan yang terealisasi pada desa palalakkang yaitu 

pembangunan jalan paving dan jalan tani dan pembangunan pintu 

gerbang batas desa.  

C. PEMBAHASAN 

Berdasrkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen 

dana desa pada pembangunan di Desa Palalakkang sudah cuckup efektif 

dalam pembangunan  di Desa Palalakkang. Hasil penelitian ini dilakukan di 

Desa Palalakkang dengan melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

pernah dilakukan oleh Ishak Runi (2021) Analisis Manajemen Pengelolaan 

Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Desa Barangmamase, Marselna Ara Lili (2018) Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Upaya Meningkatkan Pembangnan Ekonomi Masyarakat Di Desa 

Magmagankarya Kecamatan Lumar, I Wayan Saputra (2016) Efektifitas 

Pengelolaan Manajemen Alokasi Dana Desa Lembeang Kecamatan 

Kintanami, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, Abu Rahum (2015) 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa 

Krayan Makmur, Kecamatan Longiskis, Kabupaten Paser. Okta Rosalindah 

(2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang 

Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo Dan Poso Kerap 

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.  

Manajemen merupakan mengatur, mengkoordinasi dan mengarahkan 

anggota organisasi atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya serta 

pengawasan yang dilakukan kepada setiap tenaga kerja untuk meraih tujuan 
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yang sudah direncanakan sebelumnya. Manajemen keuangan adalah 

mengatur dan mengelolah sumber keuangan mulai dari pemasukan dan 

pengeluaran agar keuangan bisa dikelolah sesuai dengan tujuan. 

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 bahwa dana desa harus dikelolah dengan 

penuh tanggungjawab dan kemudian dikembangkan dengan peraturan 

menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa 

yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil demi tujuan 

bersama. Dengan adanya kebijakan pengelokasian dana desa dapat berfokus 

atau memprioritaskan penggunaan dana desa yaitu permberdayaan 

masyarakat dan pembangunan desa. Selain itu kebijakan bertujuan untuk 

meningktakan kualitas pengelolaan dana desa untuk membangun dan 

menjaga desa yang dilaksakana secara bertahap berdasarkan kinerja team 

pelaksana. Tim pelaksana yaitu kepala desa adalah pemimpin suatu desa 

yang memiliki tugas yang sangat penting dan memiliki tanggungjawab dalam 

pembangunan desa serta menjadi pemimpin yang dapat mengayomi dan 

profesional dalam menjalankan tugas maupun mengambil kebijakan atau 

keputusan. Dalam pengelolaan dana desa diperlukan beberapa tahapan 

dalam pengelolaan atau manajemen dana desa untuk pembangunan suatu 

desa agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk desa palalakkang itu sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan 

dengan baik. Proses pengelolaan manajemen dana desa ada 3 tahapan yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa 

palalakkang 

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Perencanaan untuk pengelolaan manajemen dana desa 

dalam pembangunan desa palalakkang hal yang pertama yang dilakukan 

adalah membentuk tim pelaksana yang dimaksud tim pelaksana yaitu 

kepala desa sebagai penanggungjawab operasioanal kegiatan, sekretaris 

desa sebagai penaggungjawab administrasi dan bendahara sebagai 

urusan keuangan, dan dibantu oleh kelembaan kemasyarakatan desa. 

Pemerintah desa dalam menjalankan sebuah pembangunan desa perlu 

adanya proses perencanaan dalam bentuk RPJMDes dan RKP sebagai 

pedoman dalam penyusunan APBDes dengan menggunakan dana desa. 

Desa palalakkang untuk APBDes mulai direncanakan pada tahun 2022. 

Perencanaan APBDes tahun 2022 dilihat dari RPJMDes dan RKP yang 

disusun pada tahun 2022 serta perencanaan pengelolaan manajemen 

dana desa palalakkang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perencanaan manajemen dana desa di desa palalakkang sudah dijalankan 

dengan baik berdasrkan diadakannya petemuan atau kegiatan 

musrembang yang diadakan pada tahun 2022. 

2. Pelaksanaan dan realisasi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan 

desa palalakkang 

Pelaksanaan adalah melaksanakan semua kegiatan yang telah 

direncanakan dengan spesifik, realistis desa terlaksananya tujuan dari 

yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembangunan desa palalakkang 

rata-rata presentasinya untuk semua kegiatan menca[ai 100%. Dari apa 
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yang telah direncanakan sebelumnya menurut peneliti sudah terlaksana 

dengan baik. Hasil penelitian pada pelaksanaan pengelolaan dana 

desauntuk meningkatkan pembangunan desa sudah cukup baik dimana 

dana desa sudah dikelola dengan baik. Pengelolaan dana desa terhadap 

pembangunan desa palalakkang yaitu: 

a. Pembangunan jalan paving blok dusun palalakkang dengan realisasi 

dana sebesar Rp 29.383.500, dengan presentase pembangunan 100%. 

b. Pembangunan jalan paving blok dusun kampung beru dengan realisasi 

dana sebesar Rp 13.235.000, dengan presentasi pembangunan 100%. 

c. Pembangunan pintu gerbang batas desa 2 unit dengan realisasi dana 

sebesar Rp 52.222.500, dengan presentasi pembangunan 100%. 

d. Rehab drinase dusun massaturu dengan realisasi dana sebesar Rp 

24.568.000, dengan presentasi pembangunan 100%. 

e. Pembanguna jalan tani dusun lambutoa dengan realisasi dana sebesar 

Rp 59.489.000, dengan realisasi pembangunan 100%. 

f. Pembangunan pintu gerbang kantor desa dengan realisasi dana 

sebesar Rp 22.000.000, dengan presentasi pembangunan 100%. 

3. Laporan pertanggungjawaban 

Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang berperang 

sangat penting adalah bendahara desa. Dimana bendahara desa mencatat 

masukan dana dan pengeluaran untuk proses penyampaian akan 

disampaikan kepada kepala desa disetiap bulan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. Kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes yaitu laporan semester pertama dan laporan akhir 

tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyarakat laporan tersebut 
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akan disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media, misalnya 

papan pengumuman. Pelaporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai 

dengan anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat 

laporannya dan diketahui oleh kapala desa. Pada Desa Palalakkang 

pelaporan desa disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

desa, menurut peneliti sudah cuckup baik dalam penyampain laporan 

tanggungjawaban Desa Palalakkang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan dari Analisis Manajemen Dana Desa Pada 

Pembangunan di desa Palalakkang. Kebijkan kepala desa sudah diterapkan 

dengan baik, kebijaka kepala desa Palalakkang yaitu menyelenggarakan atau 

mengelola anggaran dana desa untuk pembangunan desa baik itu fisik 

maupun nonfisik yang diawali dengan merencanakan apa-apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun desa, melaksanakan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya serta membuat laporan dari pelaksanaan 

pembangunan desa dan masyarakat akan senang dengan mengetahui 

perkembangan desanya dengan baik serta dapat hidup dengan sejahtera. 

Pada proses pengelolaan manajemen dana desa dalam pembangunan 

desa palalakkang terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan laporan pertanggunhjawaban. Manajemen dana desa 

Palalakkang sudah cukup efektif dalam pembangunan desa Palalakkang. 

Yang berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dan dilaksanakan 

dan realisasi dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa 

Palalakkang yang pertama adalah pembangunan jalan paving blok dusun 

palalakkang dengan realisasi dana sebesar Rp 29.383.500, yang kedua 

adalah pembangunan jalan paving blok dusun kampung beru dengan realisasi 

dana sebesar Rp 13.235.000, yang ketiga adalah pembangunan pintu 

gerbang batas desa 2 unit dengan realisasi dana sebesar Rp 52.222.500, 

yang keempat adalah rehab drinase dusun massamaturu dengan realisasi 
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dana sebesar Rp 24.568.000, yang kelima adalah pembangunan jalan tani 

dusun lambutoa dengan realisasi dana sebesar Rp 59.489.000, dan yang 

keenam adalah pembangunan pintu gerbang desa dengan realisasi dana 

sebesar 22.000.000. Sedangkan  pelaporan dan pertanggungjawaban sudah 

disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan desa, dan sudah 

cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Desa 

Palalakkang. 

B. SARAN 

1. Bagi Desa Palalakkang 

Pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan dan 

mempertahankan pengelolaan dana desa dengan baik. Pada proses 

perencanaan pengelolaan dana desa yang diadakan melalui musrembang 

agar dapat mendorong seluruh masyarakat unutk hadir dalam kegiatan 

musrembang tersebut. 

2. Bagi Penulis 

Manajemen dana desa pada pembangunan desa sebagai referensi 

serta bagi penulis selanjutnya agar meniliti manajemen dana desa secara 

lebih terperinci atau lebih menggali kedalam lagi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

No  Pertanyaan  Informan  

1 Menurut kepala desa bagamana defenisi seorang 

pemimpin dan apa saja tugasnya? 

Kepala desa 

2 Apa saja kebijakan yang dikeluarkan kepala desa 

terhadap pengelolaan manajemen dana desa 

terhadap pembangunan didesa palalakkang? 

Kepala desa 

3 Bagaimana kebijakan kepala desa palalakkang 

terhadap manajemen dana desa untuk 

pembangunan didesa palalakkang 

Kaur perencanaan 

4 Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa 

terhadap pembangunan didesa palalakkang? 

Kepala desa 

5 Bagaimana tahap perencanaan pengelolaan 

manajemen dana desa terhadapa pembangunan 

didesa palalakkang? 

Kepala desa 

6 Bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan 

manajemen dana desa terhadap pembangunan 

didesa palalalakkang? 

Kepala desa dan kaur 

perencanaan 

7 Bagaimana tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan manajemen dana 

desa terhadap pembangunan? 

Kaur keuangan  

8 Apakah pembangunan telah dilaksakan dan sudah 

dapat mensejahterakan masyarakat?  

Masyarakat 

 

Matriks Hasil Wawancara 

No  Informan Matriks Hasil Wawancara 

1 Riska, A.Md. Pemimpin adalah orang yang mengembang amanah 

dan tanggungjawab yang besar. Pemimpin memiliki 

tanggungjawabesar dalam melaksanakan tugas 

dengan baik. Pemimpin ketika mengambil kebijakan 

ada beberapa tahap-tahap yang perlu diperhatikan, 
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maka dari itu harus dibicarakan dengan musyawarah. 

Tugas seorang pemimpin adalah memecahkan semua 

permasalahan yang ada dengan cara yang efektif dan 

efisien. 

2 Riska, A.Md. Kebijakan kepala desa palalakkang terhadap 

pembangunan didesa palalakkang lebih 

mengutamakan yang prioritas yang dimana masyarakat 

butuhkan seperti pembangunan jalan paving blok, 

pembangunan pintu gerbang batas desa, rehab 

drinase, pembangunan jalan tani dan pintu gerbang 

desa. 

 

3 Hesti Lestari, 

S.Pd. 

Kebijakan kepala desa palalakkang yaitu: mengatur, 

mengurus, serta menyelenggarakan anggraran dana 

desa. 

4 Riska, A.Md. Pengelolaan manajemen dana desa terhadap 

pembangunan desa tidak terlepas dengan dana desa 

yang dianggarkan dari kabupaten ke desa, disini 

pentingnya manajemen dana desa seperti kebijaka 

kepala desa, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Dengan manajemen dana desa pembangunan juga 

bisa maksimal sesuai dengan apa yang telah 

disepakati pada hasil musrembang yaitu RPJMDes. 

Dimana hasil musyawarah desa palalakkang 
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pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 

masa jabatan kepala desa yaitu: yang pertama 

pembangunan jalan paving blok dusun kampung beru, 

pembangunan jalan paving blok dusun palalakkang, 

pembangunan pintu gerbang batas desa, rehab drinase 

dusun massamaturu, pembangunan jalan tani dusun 

lambutoa, dan pembangunan pintu gerbang desa. 

5 Riska, A.Md. untuk mengelola dana desa, pertama-tama kami 

mengadakan musyawarah untuk membahas 

pengelolaan manajemen dana desa yang 

diperuntukkan untuk membangunan desa ini. Yang 

pertama kami bahas adalah perencanaan, dengan 

membuat rancangan rencana, oleh karena itu kami 

membentuk tim. 

 

6 Riska, A.Md.dan 

Hesti Lestari, 

S.Pd. 

- pelaksanaan pembangunan desa Palalakkang rata-

rata presentasenya untuk semua kegiatan 

pembangunan fisik sudah mencapai 100%. Dari 

semua yang telah direncanakan sebelummnya di 

musrembang menurut saya sudah terlaksana 

dengan baik. 

- melihat progres pelaksanaan pembanugnan didesa 

palalakkang, menurut saya sudah dilaksanakan 

dengan baik dan presentasi pembangunan sudah 

banyak yang selesai. Pelaporan dan pertanggung 
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jawaban manajemen dana desa terhadap 

pembangunan desa Palalakkang. 

7 Mufti Aidin, SH. 

dan BPD 

➢ untuk laporan pertanggungjawaban disini 

bendahara membuat laporan seperti menuliskan 

semua penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku pada akhir bulan dan akan 

disampaikan kepada kepala desa. Laporan desa 

Palalakkang itu sendiri berupa laporan berkala, 

laporan akhir, dan laporan srtuktual. Kepala desa 

akan menyampaikan laporan semester pertama dan 

laporan akhir tahun kepada bupati. 

➢ pelaporan sudah disampaikan berdasrkan 

pertaturan perundang-undangan desa, menurut 

saya sudah cukup baik dalam penyampaian laporan 

pertanggungjawaban desa palalakkang. 

8 Sri Wahyuli melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa 

menurut saya sudah terlaksana sesuai  dengan hasil 

musrembang yang telah disepakati bersama dan 

masyarakat sudah dapat merasakan dampak dari 

pembangunan. Untuk pembangunan yang telah di 

laksanakan terkhusus  pada pembangunan fisik yaitu: 

pintu gerbang batas, pembangunan jalan tani dan 

pembangunan jalan paving blok, dan pembangunan 

telah terlaksana dengan lancar.” 
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