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ABSTRAK 

ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) 

DI KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI 

TAHUN 2012-2016 

 

 Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan 

Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa dalam Lingkup Kecamatan Mersam di 

Kabupaten Batanghari tahun 2012-2016 dan Untuk mengetahui dan menganalisis 

Berapa Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa Dalam Lingkup 

Kecamatan Mersam di Kabupaten Batanghari tahun 2012-2016. 

 Metode Analisis Data yang penulis gunakan yaitu berupa teknik analisis data 

secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripisikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Nilai Perkembangan Alokasi Dana Desa 

selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 yang bersifat Fluktuasi dikarenakan setiap desa 

dalam wilayah kecamatan mersam tidak menerima perkembangan dana ADD yang 

sama setiap tahunnya. Perkembangan terkecil terjadi pada Desa Sungai Puar yaitu 

sebesar 2,28 % sedangkan Rata-rata perkembangan terbesar terjadi pada Desa Teluk 

Melintang sebesar 8,82 %. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu 

dengan tingkat persentase melebihi 100 %, hal tersebut terjadi karena adanya 

pemekaran desa di kecamatan mersam kabupaten batanghari. 

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS 

IN MERSAM DISTRICT BATANGHARI 

YEAR 2012-2016 
 

 The purpose of this studyis to know and analyze how much the allocation of 

village funds in villages within the scope of mersam district in batanghari district year 

2012-2016. 

 Method of data analysis that writer use is in the from of descriptive data  

analysis technique done through descriptive statistic, that is statistic used to analyze 

data by way of describing or depicting data which have been collected. 

 The results of this study indicate that value of the development of the allocation 

of village funds for 5 years from the year 2012-2016 which is fluctuation because 

every village in the district mersam not receive the same fund development ADD 

annually. The smallest development occured in the village of the Sungai Puar 2,28 

%,while the largest average development occured in the Teluk Melintang vilage of 

tranverse bay of 8,82 %. 

 The greatest development occures 2015 that is with the percentage rate exceeds 

100 %, it occures because of pemekaran village in sub district mersam batanghari 

district.   

Keyword: Allocation Of Village Funds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam 

karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah 

diberikan keluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tampa 

intervensi pusat. Demokrasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara 

lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk 

perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari 

pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (partygovernment).  

 Sementara itu Noordiawan (2007) menyatakan bahwa desentralisasi, 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002) menyatakan bahwa untuk 

pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara 

desentralisasi dengan dekonsentrasi. diharapkan akan menghasilkan dua manfaat 

nyata, yaitu:  

Pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang 

tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya 



produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat 

pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lenkap, 

sedangkan tingkat pemeritahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu 

otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. 

 Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa 

untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun 

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap di pertanggung 

jawabkan dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang di 

rasakan sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa.  Seringkali 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara 

penerimaan dan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat 

faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). 

 Pertama: desa memiliki APBDes yang sumber pendapatannya sangat 

tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat 

desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. 

Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa,tetapi hanya dikelola 

oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa 

termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk 

pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa 

pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk 



didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti 

bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka 

transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar 

pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pelayanan 

tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. 

Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana 

perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan 

Alokasi Dana Desa (ADD). 

 Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang 

strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk pemangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata 

pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. 

 Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jambi 

yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha 

mengoptimalkan potensi desa demi terselengaranya pemerintahan yang bersih. Wujud 

nyata Kabupaten Batanghari dalam membantu dan meningkatkan partisipasi 

pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepala 

desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan 

urusan rumah tangganya. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 

3 Januari 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  



Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten 

yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi 

Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima 

oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana 

Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Berikut dapat dilihat realisasi penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tiap Kecamatan dalam 

Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2016 

Tabel 1.1:  Realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tiap 

Kecamatan dalam Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2016 

 

 

NO 

 

 

Kecamatan 

Besaran Dana Desa 

 (DD) 

 

Besaran Alokasi Dana Desa  

(ADD) 

  2015 2016 2015 2016 

 

1 

 

Mersam 

 

4.359.217.000 

 

10.452.447.841 

 

4.359.217.000 

 

7.713.680.836 

 

 

2 

 

Muara Tembesi 

 

3.351.050.000 

 

7.538.260.956 

 

 

3.351.050.000 

 

5.449.526.336 

 
3 

 
Muara Bulian 

 
4.376.279.000 

 
9.848.655.608 

 

 
4.376.279.004 

 
7.394.819.293 

 
4 

 
Batin XXIV 

 
4.169.189.000 

 
9.357.247.445 

 

 
4.169.189.000 

 
7.275.437.110 

 

5 

 

Pemayung 

 

5.008.585.000 

 

11.239.315.934 

 

 

5.008.585.000 

 

8.394.549.333 

 

6 

 

Maro Sebo Ulu 

 

4.588.756.000 

 

10.412.779.608 

 

 

4.588.756.000 

 

7.540.128.058 

 

7 

 

Bajubang 

 

2.590.810.000 

 

5.799.649.467 

 

 

2.590.810.000 

 

4.535.013.696 

 

8 

 

Maro Sebo Ilir 

 

1.908.479.000 

 

4.288.038.141 

 

 

1.908.479.000 

 

3.154.277.121 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 

Kabupaten  Batanghari  

 Dilihat dari Tabel 1.1. Dengan memperhatikan pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dalam hal ini disebut 



dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk masing-masing 

Kecamatan pada Kabupaten Batanghari, Kecamatan Mersam merupakan salah satu 

kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Yang juga merupakan 

penerima Realisasi Alokasi Dana Desa terbesar kedua setelah Kecamatan Pemayung, 

pada tahun 2016 sebesar Rp 7.718.684.866 sedangkan Kecamatan Pemayung sebesar 

Rp 8.394.549.333 dan penerima Realisasi Alokasi Dana Desa paling rendah terdapat 

pada Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 

3.154.277.212.  

 Pemerintah Kabupaten Batanghari berharap penyelenggaraan pemerintah desa 

dapat berjalan dengan Optimal. Selain itu penelitian di Kecamatan Mersam dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan wilayah tempat tinggal 

peneliti. Penelitian di Kecamatan Mersam di fokuskan pada Perkembangan Alokasi 

Dana Desa (ADD) Pada Desa-Desa Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. 

Sedangkan Realisasi pembagian Alokasi Dana Desa dan Perkembangannya di 

Wilayah Kecamatan Mersam dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.  

 

 

 

 

 



    Tabel 1.2: Perkembangan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan       

Mersam Tahun 2013-2016 

 

Tahun 

 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) 

 

Perkembangan 

(%) 

2013 1.127.070.000 - 

2014 1.379.061.400 22,35 

2015 4.359.217.000 216,1 

2016 7.718.684.866 77,06 

 RATA-RATA 78,87 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 

Kab.Batanghari data diolah 

 Sehingga dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa Total Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Mersam mengalami perkembangan  yang terus meningkat yakni dengan 

rata-rata pertumbuhannya dalam kurun waktu tiga tahun yakni sebesar 78,87 %. 

Tetapi peningkatan tersebut tidak stabil dimana Jumlah Alokasi Dana Desa pada 

tahun 2013 sebesar Rp 1.127.070.000 meningkat hingga tahun 2014 sebesar Rp 

1.379.061.400 dengan tingkat perkembangan sebesar 22,35 %, Alokasi Dana Desa 

terus meningkat secara signifikan pada tahun 2015 dengan tingkat perkembangan 

sebesar 216,1 %, dan Jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa Sebesar Rp 4.359.217.000 

pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan Jumlah 

Alokasi Dana Desa sebesar Rp 7.718.684.866 dengan perkembangan yakni sebesar 

77,06 %.  

 Dengan adanya alokasi yang yang menggunakan asas merata dan adil 

diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana 



yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi 

Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan 

peraturan yang berlaku. Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di 

atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, 

karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi 

masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas 

pemerintah lokal. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis tentang Perkembangan 

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap-tiap Desa dalam Lingkup 

Kecamatan Mersam di Kabupaten Batanghari, serta Penulis juga ingin mengetahui 

dan menganalisis Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes pada tiap-tiap 

Desa dalam Lingkup Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Oleh karena itu, 

adapun judul yang di angkat penulis dalam Skripsi adalah “Analisis Alokasi Dana 

Desa (ADD) Pada Desa-Desa Dalam Kecamatan Mersam di Kabupaten 

Batanghari Tahun 2012-2016. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan uraian-uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1.   Bagaimana perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa dalam 

Lingkup Kecamatan Mersam Di Kabupaten Batanghari tahun 2012-2016? 

2.   Berapa Besar Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes pada Desa-Desa Di 

Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari tahun 2012-2016? 



1.3.  Tujuan dan Manfaat Penellitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada Desa-Desa dalam Lingkup Kecamatan Mersam di Kabupaten 

Batanghari tahun 2012-2016 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Berapa Besaran Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada Desa-Desa Dalam Lingkup Kecamatan Mersam di Kabupaten 

Batanghari tahun 2012-2016. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

Secara akademis Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk 

pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keuangan daerah 

dan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam mengkaji topik yang 

berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan belanja modal. 

2. Secara praktis 



Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah kabupaten Batanghari khususnya 

pemrintah Kecamatan Mersam  untuk mengamati dan mengkaji apakah dalam 

meningkatkkan akuntabilitas penelolaan anggaran Alokasi Dana Desa yang 

ditargetkan terealisasi dengan tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Otonomi Desa  

 Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir 

telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengartikan Desa sebagai berikut, desa atau yang disebut nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui 

dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Repulik Indonesia 

(Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12). 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 Tentang Desa yakni: 

A.  Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa. 

B.  Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaen/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 



C. Tugas pemantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota. 

D. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan. 

 Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar 

rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

yakni: Pertama, faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kapala keluarga, kedua, 

faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, 

faktor letak yang memiliki jaring perhubungan atau ko,umikasi antar dusun, keempat, 

faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, 

dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup 

beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor 

kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan pencaharian masyarakat. 

2.1.2.  Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 

 Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa yang memuat anggran pendapatan, anggaran belanja dan 

anggaran pembiayaan (Widyaiswara Madya, 2015). 

 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 



keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Seluruh pendapatan desa 

diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan 

dalam APBDesa. Pencairan Dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh 

Kepala Desa dan Bendahara Desa, pengelolaan Keuangan Desa meliputi: 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan  

c. Penatausahaan  

d. Pelaporan, dan 

e. Pertanggungjawaban  

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Aturan umum didalam pelaksanaan, yaitu:  

1.   Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2.   Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam 

rangka memenuhi operasional pemerintah desa. 

3.   Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran 

Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

4.   Pengadaan barang dan/atau jasa  di desa diatur dengan peraturan 

bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



5.   Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah. 

Formulir/Daftar yang dipergunakan: 

1. Rencana Anggaran Biaya  

2. Buku Pembantu Kas 

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

4. Pernyataan Tanggungjawab Belanja  

5. Bukti Transaksi  

6. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Pelaksana/Unit Kerja yang terlibat: 

1. Pelaksanan Kegiatan  

2. Sekretaris Desa  

3. Kepala Desa  

4. Bendahara  

5. Penyedia Barang/Jasa  

       Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan 

harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya. 

Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan 

oleh Kepala Desa, pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 



mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksanan 

kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, 

surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan 

atau jasa diterima. 

 Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan   

pengeluaran. 

 

2.1.3  Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

sebagai berikut: 

1.   Seluruh kegiatan di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan 

untuk masyarakat. 

2.   Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administrative, 

teknis dan hukum. 

3.   Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat,terarah dan terkendali. 



4.   Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat 

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dam kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

5.   Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan  dan 

Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggaranya mengikuti mekanisme 

yang berlaku. 

 Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyatu dalam APBDes berlangsung 

secara transparan dan terbuka, Pemerintah Desa dan BPD mempunyai tanggungjawab 

besar untuk membuat  Alokasi Dana Desa yang transparan. Dalam rangka 

mendukung mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dibentuk Pelaksana tingkat Desa, Tim Fasilitas tingkat Kecamatan dan Tim 

Pembina Tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) sebagai berilut:  

1. Penanggung Jawab: Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dari 

Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau 

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).  

2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Sekretaris Desa Dan 

Perangkat Desa. 

3. Sekretaris Desa: Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa 

4. Bendahara Desa: Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui surat keputusan 

(SK) Kepala Desa (PenanggungJawab Administrasi Keuangan). 



5. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pemangunan: Ketua Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD). 

6. Pelaksana Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan: Tim Penggerak PKK 

Desa.  

2.1.4. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

 Secara sepesifik untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di atur 

secara rinci dalam Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batanghari Tahun 2014. 

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebai berikut: 

A. Tahap Perencanaan 

   Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku 

penanggung jawab Alokasi Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk 

membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, yang dihadiri oleh unsur 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan 

toko masyarakat, hasil musyawarah tersebut tituangkan dalam Rancangan 

Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. 

B. Tahap Pelaksanaan 

  Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang 

pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh 

Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian 



informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan 

fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di 

pasang di lokasi kegiatan. 

C. Tahap Pertanggungjawaban  

   Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati 

Batanghari Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan 

pencairan Alokasi Dana Desa yang merupak gambaran kemajuan kegiatan fisik yan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

3.1.1. Jenis Data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data sekunder.  

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah 

disusun dan dipublikasikan dari penelitian yang sudah ada atau diperoleh dari 

sumber-sumber tertentu. Studi pustaka dengan membaca literature juga digunakan 

dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini seperti membaca dari berbagai 

macam buku maupun artikel serta modul-modul yang terkait dengan penelitian dan 

juga di dapat dari berbagai macam penelitian-penelitian terdahulu. Data yang 

digunakan, yaitu: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

2. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa dalam Lingkup 

Kecamatan Mersam di Kabupaten Batanghari Tahun 2012-2016. 

3. Besaran Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD pada Desa-Desa di Lingkup 

Kecamatan Mersam di Kabupaten Batanghari Tahun 2012 -2016. 

3.1.2. Sumber Data 



Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan 

penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan data, siapa 

sumbernya dan alat apa yang digunakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan 

permasalahan yang diangkat.  

 Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Batanghari , Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari dan Kantor Camat Mersam Kabupaten 

Batanghari. 

3.2. Metode Analisis Data 

 Metode Analisis Data yang penulis gunakan yaitu berupa teknik analisis data 

secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripisikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul. 

1.   Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu perkembangan Alokasi 

Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa dalam Lingkup Kecamatan Mersam di  

Kabupaten Batanghari, di gunakan Rumus Perkembangan, sebagai berikut 

(Supangat,2008): 

  
            

      
      

Keterangan: 



P  = Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

      = Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan 

       = Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya 

 

2.   Untuk menjawab Rumusan Masalah kedua yaitu Besaran Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada Desa-Desa Dalam Lingkup Kecamatan Mersam di Kabupaten 

Batanghari digunakan Rumus Kontribusi sebagai berikut (Supangat, 2008):  

             
    
      

      

 

Keterangan:  

Kontribusi  = Besaran ADD 

       = Realiasi ADD Tahun Berjalan 

 APBDes = Dana Desa (DD) + Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Alokasi Dana Desa pada Desa-

Desa dalam Kecamatan Mersam Di Kabupaten Batanghari Tahun 2012-2016, yang 

telah di kemukakan penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Nilai Perkembangan Alokasi Dana Desa selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 

bersifat meningkat namun tidak stabil setiap tahunnya, dikarenakan setiap desa 

dalam kecamatan Mersam tidak menerima perkembangan Dana Alokasi Dana 

Desa(ADD) yang sama setiap tahunnya. Rata-rata Perkembangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) paling kecil selama dalam Kurun waktu Lima Tahun (5) dari 2012-

2016 yaitu adalah Desa Sungai Puar sebesar 2,28 % sedangkan Rata-Rata 

terbesar terjadi pada Desa Teluk Melintang dengan persentase Peningkatan 

sebesar 8,82 %. Sedangkan  peningkatan Perkembangan Alokasi Dana Desa 

(ADD) pada Desa-desa terjadi pada tahun 2015 yakni dengan rata-rata tingkat 

persentase melebihi  100 %. 

2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-desa dalam Kecamatan Mersam 

selama dalam kurun waktu Lima (5) Tahun terjadi peningkatan  yang besar pada 

tahun 2014 dengan tingkat persentase melebihi 50 % sedangkan tingkat Rata-rata 

yang paling tinggi yakni pada Desa Rantau Gedang adalah sebesar 46,01 %, 



namun yang paling rendah terjadi pada desa Bukit Kemuning yakni sebesar 

31,33 %. 

 

6.2 SARAN  

 Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Diharapkan Pemerintahan Kabupaten Batanghari Khususnya Kecamatan Mersam 

kedepannya agar lebih meninggkatkan lagi perkembangan potensi Kecamatan 

agar secara otomatis Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga akan 

mengalami perkembangan yang lebih signifikan lagi. 

2. Diharapkan kepada Badan Pemerintah Desa harus dapat menerapkan prinsip-

prinsip Pengelolaan Pembangunan Desa yang dapat dipertanggung jawabkan 

(Accountable). Keterbukaan (Transparant), mufakat (acceptable), dan 

kesinambungan (sustainable). 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Huda, Ni’matul., (2013) Otonomi Daerah, Edisi Ketiga, Puataka Pelajar,Yogyakarta. 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuanagan dan Pembangunan RI 2000, 

Jakarta. 

    Mardiasmo, (2002) Otonomi Daerah dan Mananjemen Keuangan Daerah, Yogyakarta. 

    Mahmudi (2010) Analisis Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, 

Yogyakarta: STIM-Yogyakarta.  

Parmadi dan Selamet, 2010: Modul Keuanga Daerah, Universitas Jambi, Jambi. 

     Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi  

Dana Desa Kabupaten Batanghari Tahun 2014. 

----------, Bupati Batanghari Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan   

Desa Kabupaten  Batanghari Tahun 2014. 

    Peraturan Daerah Batanghari Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa    

Kabupaten Batanghari Tahun 2006. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. 

    Suparmoko, (2008) Keuangan Negara,Edisi Kelima, BPFE-Yogyakarta. 

Trijono, Rachmat., (2015) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. 



      ----------, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah.  

        

 


