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ABSTRACT 

 

VILLAGE FUND MANAGEMENT ANALYSIS Studies Village of Ono Harjo and village 

of Nambah Dadi Subdistrict of Terbanggi Besar Central Lampung Regency 

 

By 

 

ENDRY ARDIANTO 
 

Position the village administration with the passage of Undang-undang No. 6 of 2014 on the 

village became the true degree of autonomy. One of them is the village fund management must 

be managed properly. It was to realize the village governance is participatory, transparent and 

accountable use of public management roles. This research was conducted in the village of Ono 

Harjo and village of Nambah Dadi Subdistrict of Terbanggi Besar Central Lampung Regency in 

order to know (1) village fund management in 2015 by the Government and village Ono Harjo 

and village Nambah Dadi (2) Factors supporting and fund management hometown in village Ono 

Harjo and village Nambah Dadi. This study emphasizes the management of funds to the country 

with analysis using the theory of functions of management and financial management areas. The 

data used are primary data in the form of interviews and secondary data from village Profile, 

APBK, SPJ, RKPK and documentation. The method used is qualitative descriptive analysis by 

describing the findings of the study and parse them to determine the actual facts of the informant 

village,BPK and BPMK Central Lampung . 

 

The results of this study concluded (1)four functions of management of G.R Terry POAC can be 

said that both villages have good governance in the management of village fund in 2015 

although not optimal (2)financial management principles Waluyo area of accountability and 

value for money can already be said to be good . But for indicators of transparency in the 

management of funds in village of Ono Harjo village is still low ,whereas in village of Nambah 

Dadi better (3)factors supporting the village fund management: (a)The village headman of PNS 

districts (b)enthusiastic high- citizens in musrenbang (4)Factors inhibiting the village fund 

management: (a)Village of Ono Harjo and village of Nambah Dadi has a village secretary who 

swiftly in the village fund management in 2015(b)transparency in village of Ono Harjo low by 

assuming the appearance of the BPK as a representation of the community (c)distribution of 

village funds were difficult because of limited funds in village of Nambah Dadi (d) IT utilization 

is not maximized. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah 

Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

 

Oleh 

 

ENDRY ARDIANTO 

 

Kedudukan pemerintahan desa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menjadi mempunyai otonomi yang sejati. Salah satunya pengelolaan dana desa 

yang harus dikelola dengan baik. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, 

transparan dan akuntabel menggunakan peran manajemen publik. Penelitian ini dilakukan di 

Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah dengan tujuan mengetahui (1) pengelolaan dana kampung 2015 yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi (2) Faktor-faktor 

pendukung dan penghambat pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo dan Kampung 

Nambah Dadi. Penelitian ini menitikberatkan pengelolaan dana kampung dengan analisis 

menggunakan teori fungsi manajemen dan manajemen keuangan daerah. Data yang digunakan 

adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Profil kampung, APBK, 

Spj, RKP dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif dengan mendeskripsikan temuan-temuan hasil penelitian dan menguraikannya untuk 

mengetahui fakta yang sebenarnya dari informan perangkat kampung, BPK dan BPMK 

Lampung Tengah. 

 

Hasil penelitian menyimpulkan (1)empat fungsi manajemen dari G.R Terry yaitu POAC dapat 

dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana kampung 2015 

walaupun belum maksimal. (2)prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo akuntabilitas 

dan value for money sudah dapat dikatakan baik. Tetapi untuk indikator transparansi pengelolaan 

dana kampung di Kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di Kampung Nambah Dadi 

lebih baik. (3)faktor pendukung pengelolaan dana kampung: (a)Kampung Ono Harjo dan 

Kampung Nambah Dadi mempunyai sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana 

desa 2015(b)antusias warga tinggi di musrenbang. (4)faktor penghambat pengelolaan dana 

kampung (a)belum siapnya aparatur kampung untuk diberikan wewenang secara mandiri dan 

bertanggungjawab (b)transparansi di Kampung Ono Harjo yang rendah dengan BPK yang hany 

bias mengakses informasi (c)pembagian dana kampung yang sulit karena keterbatasan dana di 

Kampung Nambah Dadi (d)Pemanfaatan IT belum maksimal. 

 

 

Kata kunci: Pengelolaan, Dana desa, pemerintah desa 
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1.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak 

selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu 

menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan 

kebermanfaatan untuk rakyatnya. 

 

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat 

diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta 

kemampuan pemerintah daerah. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia 

memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah 

kemiskinan, sedangkan dampak positifnya ialah memberikan “berkah 

tersembunyi” (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh 
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rakyat Indonesia di masa mendatang. Karena krisis ekonomi yang dialami telah 

membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan 

bangsa Indonesia. 

 

Menurut Mardiasmo (2004:3) Salah satu unsur reformasi total itu adalah 

tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Sehingga ada 

dua alasan yang muncul adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas pada 

daerah. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang 

lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas 

pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan 

demokrasi di daerah Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul 

sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada 

semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. 

 

Berbicara aspek-aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang otonomi 

daerah merupakan bentuk konkrit dari adanya good governance. Dalam hal ini 

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya 

sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan 

United Nation Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek 

politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Jika mengacu 

pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk 

menciptakan good governance. 

 

World Bank juga mengartikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 



3 

 

 

 

dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. 

Dengan yang dimaksudkan diatas suatu negara di era yang modern seperti 

sekarang ini dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan secara konkrit 

bukan hanya di wacana program kerja dari pemerintahan. 

 

Adanya era modern otonomi juga langsung diberikan langsung ke pemerintahan 

desa, yang merupakan pemerintahan tingkat paling bawah. Inovasi pun 

dilakukan diranah pemerintahan desa dengan merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa banyak sekali perubahan pemerintahan 

desa. Perubahan mulai masa jabatan kepala desa, sistematis pemilihan kepala 

desa, anggaran desa dan lain-lain. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

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

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Dalam pelaksanaannya desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam 

peranan desa sebagai wakil pemerintahan tingkat bawah memberikan pelayanan 

publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai 

dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak 

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Penjabaran 

kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. 

Dengan adanya desentralisasi dan dtonomi desa, maka desa memerlukan 

pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. 
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Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, 

bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan 

urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk 

dilanjutkan ke rekening  desa-desa.  Ini merupakan implemetasi dari 

disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 

15 Januari 2014. Pengaturan tentang desa telah mengalami suatu perubahan yang 

sangat signifikan karena desa sebagai komponen terakhir dalam pemerintahan 

sudah tidak lagi tergantung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Undang-undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap desa-

desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui 

APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten 

kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh 

lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan 

dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses 

pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan 

secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan 

pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya 

penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. 

 

Sejarah baru di Indonesia bahwa adanya kucuran dana besar-besaran untuk 

setiap desa dalam proses pembangunan daerah, pro dan kontra dari berbagai 

kalangan pun mewarnai implementasi kebijakan dana desa di tahun 2015. Siap 
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atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan 

transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan program yang baru, aparatur 

desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana 

sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya 

agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkat desa sangat dituntut untuk  

mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada publik. Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan 

dana desa banyak terjadi dikalangan masayrakat. Pihak yang kontra salah satu 

alasannya ialah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda, sangat 

khawatir akan banyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang 

dana desa jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan 

perangkat desa dalam pengelolaannya yang rendah. Karena dalam 

pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena ketidaktahuan 

kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut. 

Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan 

pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. (mengawal-dana desa:https://desabangsa. 

wordpress .com/2015/02/12/ diakses Senin, 25 November 2015 Pukul 21.30 

WIB). 

 

Dalam hal ini peneliti mengambil tema mengenai manajemen sektor publik 

dalam implementasi dana desa di tingkat pemerintahan desa dengan fokus 

penelitian pada pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa 

dalam mencapai tujuan dari manajemen. Ada beberapa alasan yang menjadi latar 
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belakang topik tersebut penting, menarik dan perlu dijadikan sebagai kajian 

penelitian secara mendalam. Pertama, peran dan pentingnya suatu manajemen 

dalam organisasi publik seperti pemerintah desa dalam menjalankan 

pemerintahannya secara efektif dan efisien dengan dana desa untuk mencapai 

tujuan. Karena tanpa manajemen suatu tujuan yang baik tidak akan tercapai. 

Kedua, implementasi kebijakan dana desa yang baru satu tahun dijalankan 

namun banyak sudut pandang negatif terhadap pengelolaannya ditingkat desa 

termasuk kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketiga, kemampuan desa dalam menjalankan otonomi desa melalui penggunaan 

dana desa. 

 

Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan dana desa, berupa bantuan 

sejumlah uang untuk setiap desa. Dana desa tersebut bertujuan untuk 

memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan secara 

mandiri sesuai potensi masing-masing desa. Dana desa merupakan suplay dari 

pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga peningkatan untuk pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan 

tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan 

memajukan produksivitas sebuah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang 

diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan 

dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format 

kepemerintahaan. 

 

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai 

dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah 
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Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana 

desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk 

mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus 

dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah 

pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus 

ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa. 

Tabel 1. Rincian Dana Desa Menurut Provinsi Secara Nasional 

Tahun 2015 

 
No Nama Daerah Alokasi  (Dalam Ribuan Rupiah) 

1 Provinsi Aceh 1.707.817.995 

2 Provinsi Sumatera Utara 1.461.156.834 

3 Provinsi Sumatera Barat 267.003.839 

4 Provinsi Riau 445.646.965 

5 Provinsi Jambi 381.560.156 

6 Provinsi Sumatera Selatan 775.043.818 

7 Provinsi  Bengkulu 362.962.239 

8 Provinsi  Lampung 684.727.653 

9 Provinsi Jawa Barat 1.589.711.596 

10 Provinsi Jawa Tengah 2.228.889.296 

11 Provinsi DI Yogyakarta 128.076.618 

12 Provinsi Jawa Timur 2.214.014.855 

13 Provinsi Kalimantan Barat 537.066.678 

14 Provinsi Kalimantan Tengah 403.351.015 

15 Provinsi Kalimantan Selatan 501.119.950 

16 Provinsi Kalimantan Timur 240.542.413 

17 Provinsi Sulawesi Utara 402.546.360 

18 Provinsi Sulawesi Tengah 500.301.180 

19 Provinsi Sulawesi Selatan 635.355.795 

20 Provinsi Sulawesi Tenggara 496.077.234 

21 Provinsi Bali 185.428.984 

22 Provinsi Nusa Tenggara Barat 301.797.520 

23 Provinsi Nusa Tenggara Timur 812.875.565 

24 Provinsi Maluku 334.004.517 

25 Provinsi Papua 1.433.226.742 

26 Provinsi Maluku Utara 291.071.202 

27 Provinsi Banten 352.516.368 

28 Provinsi  Bangka Belitung 91.927.560 

29 Provinsi Gorontalo 179.957.839 

30 Provinsi Kepulauan Riau 79.199.724 

31 Provinsi Papua Barat 449.326.962 

32 Provinsi Sulawesi Barat 162.019.634 

33 Provinsi Kalimantan Utara 129.874.894 

 TOTAL NASIONAL 20.766.200.000 

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id (diolah oleh peneliti, 2016) 

 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Berdasarkan data diatas, besaran jumah dana desa secara nasional yang 

dikeluarkan melalui anggaran APBN untuk setiap provinsi di Indonesia. Dengan 

jumlah yang tidak sedikit banyak konsekuensi dari investasi pemerintah pusat 

untuk membangun desa atau melalui daerah pinggiran, pro dan kontra yang 

sempat mewarnai pengesahan kebijakan dana desa masih bergulir di publik 

Indonesia sampai sudah berjalannya pencairan dana desa. Sehingga dibutuhkan 

suatu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan 

pengelolaan dana desa 2015 ini. Oleh karena itu, praktik dari manajemen publik 

yang baik dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk mencapai 

tujuan dari implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Serta digunakan sesuai dengan prioritas yaitu pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Tabel 2. Rincian Dana Desa Provinsi Lampung Menurut Kabupaten 

Tahun 2015 

 
No Provinsi  Lampung Alokasi (Dalam Ribuan Rupiah) 

1 Kab. Lampung Barat 36.292.903 

2 Kab. Lampung Selatan 73.656.914 

3 Kab. Lampung Tengah 84.410.047 

4 Kab. Lampung Utara 65.563.245 

5 Kab. Lampung Timur 76.156.736 

6 Kab. Tanggamus 81.744.367 

7 Kab. Tulang Bawang 41.463.133 

8 Kab. Way Kanan 61.098.757 

9 Kab. Pesawaran 41.542.850 

10 Kab. Pringsewu 34.831.337 

11 Kab. Mesuji 29.397.590 

12 Kab. Tulang Bawang Barat 26.394.427 

13 Kab. Pesisir Barat 32.175.347 

Jumlah 684.727.653 
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id diakses Senin, 18 Januari 2016 Pukul 21.05 WIB 

(diolah oleh peneliti,2016) 

 

Tabel diatas merupakan besaran jumlah pencairan dana desa setiap kabupaten 

yang ada di Provinsi Lampung tahun 2015, dengan sudah berjalannya pencairan 
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dana desa ditemukan beberapa permasalahan yang di identifikasi dilapangan 

mulai dari internal dan eksternal desa. Berdasarkan data diatas Kabupaten 

Lampung Tengah menunjukkan jumlah yang paling besar dibandingkan 

kabupaten lainnya. Sehingga memberikan perhatian khusus dalam keberhasilan 

pengelolaan dana desa. Pengelolaan atau fungsi manajemen yang baik tidak 

hanya peran atasan dalam hal ini pemerintah tingkat kabupaten, tetapi harus 

didukung oleh elemen lainnya atau bawahan dalam hal ini adalah Pemerintah 

Desa. Khusus di Kabupaten Lampung Tengah nama lain untuk dana desa ialah 

dana kampung (DK), karena sebutan pemerintahan desa semuanya juga 

memakai sebutan pemerintahan kampung. Penelitian ini difokuskan pada 

pemerintahan kampung dalam pengelolaan dana kampung tepatnya di Kampung 

Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi merupakan pemerintahan 

kampung yang mempunyai perbedaan di beberapa aspek administrasi 

pemerintahan kampung yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Keduanya 

merupakan acuan pemerintah dalam menentukan besaran dana kampung yang 

diperoleh kampung. Jumlah penduduk dan luas wilayah di Kampung Nambah 

Dadi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas 

wilayah di Kampung Ono Harjo.  

 

Salah satu masalah yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini ialah 

tentang pencairan dana kampung tidak sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan yaitu tahap kedua sebesar Rp 33 miliar atau 40% untuk 311 kampung 
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di Lampung Tengah. Selain itu, masalah lainnya adalah keterlambatan surat 

pertanggungjawaban (SPJ) dari Kampung tahap satu tidak selesai sesuai jadwal. 

Dari permasalahan tersebut terjadi pengelolaan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, sehingga perlu dicari penyebabnya dari permasalahan pengelolaan 

dana kampung (http://www.jejamo.com/pencairan-dana-desa-untuk-311-

kampung-di-lampung-tengah-molor.html, diakses pada tanggal 28 januari 2016 

Pukul 20.55 WIB). 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merilis beberapa kajian yang 

menjadi dasar penelitian ini. Formula pembagian dana kampung dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya 

didasarkan atas dasar pemerataan. Terlebih lagi, transparansi rencana 

penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap APBDesa masih rendah. Sistem 

pengawasan juga belum diatur sedemikian rupa sehingga rawan dimanipulasi. 

Selain itu adanya masalah kampung dalam mencairkan dana kampung karena 

kapasitas sumber daya manusia yang kurang mengetahui secara rinci peraturan 

yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga terjadi masalah pencairan yang 

terlambat karena peraturan kampung (APBK) dari kampung salah dan tidak 

sesuai jadwal yang telah ditentukan (sumber: http://www.kpk.go.id Diakses 

Senin, 25 November 2015 Pukul 20.45 WIB). 

 

Banyak permasalahan yang muncul mulai dari kerangka waktu pengelolaan 

anggaran desa sulit dipatuhi oleh kampung, belum tersedianya acuan harga baku 

barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi kampung dalam menyusun 

APBKampung, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan 

http://www.jejamo.com/pencairan-dana-desa-untuk-311-kampung-di-lampung-tengah-molor.html
http://www.jejamo.com/pencairan-dana-desa-untuk-311-kampung-di-lampung-tengah-molor.html
http://www.kpk.go.id/
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pertanggungjawaban APBKampung. Permasalahan ini muncul dilapangan 

karena dari segi pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana 

kampung masih diperlukan suatu solusi yang kedepannya Pengelolaan dari dana 

kampung semakin bermanfaat untuk kampung (sumber: http://www.kpk.go.id 

Diakses Senin, 25 November 2015 Pukul 20.45 WIB). 

 

Adanya implementasi kebijakan dana kampung di tahun 2015 merupakan 

Implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 

selanjutnya didukung dengan peraturan lainnya sebagai payung hukum 

pelaksanaan dana kampung. Adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antar 

daerah, rupanya telah lama mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk 

mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, pemerintah kemudian 

memperkenalkan konsep membangun dari pinggiran. Membangun dari 

pinggiran selanjutnya menjadi salah satu program prioritas. Membangun dari 

pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan 

pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan 

secara massif dan berimbang. Pembangunan di desa diharapkan bisa 

memberikan dampak terhadap wilayah di sekitarnya atau wilayah atasannya 

dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang. Membangun dari 

pinggiran sendiri tertuang dalam Sembilan program prioritas yang dikenal 

dengan Nawa Cita. Poin ketiga berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. 

 

Seharusnya dengan adanya dana kampung tersebut Pemerintah kampung mampu 

menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan pencairan, pengelolaan dan 

http://www.kpk.go.id/


12 

 

 

 

pertanggungjawaban dari anggaran dana kampung melalui manajemen yang 

baik. Sudah sepatutnya dana kampung dialokasikan dan digunakan untuk 

sepenuhnya demi kemajuan kampung dan dijalankan untuk bagaimana 

pengelolaan atau penggunaan dana kampung sesuai dengan alur pencairan, 

pengelolaan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan bupati, 

dan pertanggungjawaban yang tepat. Berdasarkan masalah yang ada dilatar 

belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “Analisis 

Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan 

permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa  di Kampung Ono Harjo dan 

Kampung Nambah Dadi Kecamatan  Terbanggi Besar, Kabupaten 

Lampung Tengah pada pencairan, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan dana desa di 

Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kampung Ono Harjo dan 

Kampung Nambah Dadi Kecamatan  Terbanggi Besar, Kabupaten 

Lampung Tengah pada pencairan, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban. 

2. Untuk mengetahui faktor Penghambat dan  Pendukung Pengelolaan 

dana desa di Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi 

Kecamatan  Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Aspek Teoritis  

Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

administrasi negara, khususnya  kajian dari pengelolaan atau manajemen 

publik dana desa. 

2. Aspek Praktis 

Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan yaitu Ilmu Adminitrasi Negara khususnya dalam 

pengelolaan atau Manajemen publik dana desa di Pemerintahan Desa 

Ono Harjo dan Desa Nambah Dadi, Kecamatan  Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah. 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Otonomi Desa 
 

1. Pengertian Otonomi Desa 

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 

asli, bulat, dan utuh. Sebaliknya pemerintah daerah berkewajiban menghormati 

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat 

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan. 

 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki  oleh 

daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang 

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan 

berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, 

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran 
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yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi 

asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa 

tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi 

wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada 

desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban dan tiada 

kewenangan tanpa tanggungjawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, 

kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap 

menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan 

otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan 

dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
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desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan adat istiadat Desa. Menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. kewenangan lokal berskala Desa; 

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Perangkat Desa 

 

Menurut Abdullah (2005:168-173) dalam pelaksanaannya Pemerintahan Desa 

terdiri dari berbagai perangkat-perangkat sesuai dengan fungsi dan tugas 

masing-masing antara lain sebagai berikut: 

a. Kepala Desa atau Kepala Lurah  

Kepala Desa atau Kepala Lurah dipilih oleh dan dari penduduk desa, sesuai 

dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa atau 

Kepala Lurah dalam pemilihannya dilakukan serentak se-Kabupaten dan akan 

dilantik langsung oleh Bupati atau walikota. Seorang Kepala desa haruslah 

seorang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, selaanjutnya 

akan ditentukan dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang tata cara pemilihan 

kepala desa atau lurah. Dalam pemilihan kepala desa atau lurah, calon yang 

memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa atau lurah terpilih. 

Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui 
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keberadaannya, pemilihan kepaala desa atau lurah dilakukan berdasarkan 

ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam PERDA dengan 

berpedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa atau kepala 

lurah adalah enam tahun dengan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali 

(masa jabatan tiga kali periode) sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. Dengan mengucapkan sumpah janji jabatan dilantik oleh 

Bupati atau Walikota. 

b. Perangkat Desa 

Perangkat desa terdiri dari sekretaaris desa dan perangkat desa lainnya. 

Sekretaris desa diisi dari pegawai negeris sipil yang memenuhi persyaratan. 

Selain sekretaris desa perangkat desa yang menjadi jajaran pemerintahan 

eksekutif antara lain: Bendahara desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur 

pembangunan, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT. 

c. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD sedangkan jika di 

Kampung disebut Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Badan 

Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang mempunyai fungsi dan tugas 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan 

aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari 

penduduk desa yang bersangkutan, ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang 

memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adaat dan tokoh 

masyaraakat lainnya. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan 

oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan 
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masa jabatan kepala desa. Di samping BPD di desa  dapat dibentuk lembaga 

lain, yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan, berupa lembaga kemasyarakatan, seperti rukun tetangga, 

rukun warga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM). Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa, 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 

d. Keuangan Desa 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak 

dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan 

keuangan desa. Sumber pendapatan desa dapat berupa: 

1. Pendapatan Asli Desa (PAD); 

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota; 

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima 

oleh kabupaten atau kota; 

4. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah 

kabupaten atau kota; 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan 

desa ditentukan oleh kepala desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa ini 

dilakukan oleh kepala desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati 
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atau Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam 

rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa dan dibentuk 

berbadan hukum. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Kerjasama Desa 

Untuk kepentingan pembangunan desa dapat mengadakan kerjasama yang diatur 

dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat. Kerjasama antardesa dan desa dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki. Sebaagai pelaksana dari kerjasama ini dapat 

dibentuk badan kerjasama. Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga 

lainnya dalam melakukan pembangunan kawasan pedesaan harus 

mengikutsertakan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan ini diatur dengan perda dengan 

memperhatikan: 

1. Kepentingan masyarakat desa; 

2. Kewenangan desa; 

3. Kelancaran pelaksanaan investasi; 

4. Kelestarian lingkungan hidup; 

5. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. 

Dorongan yang harus dilakukan oleh pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota atau 

Provinsi untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, antara lain. Pertama, 

Memberikan akses daan kesempatan kepada desaa untuk menggali potensi 

sumber daya alam yang ada daalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai 
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sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, memprogramkan pemberian bantuan 

kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan 

kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-

komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan, pelatihan, arahan dan 

supervisi. 

 

B. Tinjauan Tentang Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi 

manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Manajemen bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. 

Walaupun manajemen hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus 

diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal 

dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan 

lebih bermanfaat. 

 

Hasibuan (2009:2) mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Terry dan Rue dalam Sundari (2011:11), manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 
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orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang 

nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan kegiatan, pelaksanaannya adalah 

“managing” (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola. 

Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2009:2) mengatakan “Management in 

general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, 

communicating, and decision making activities performed by any organization 

in order to coordinate the varied resources of the entreprise so as to bring an 

efficient creation of some product or service”. Artinya, Manajemen pada 

umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengoraginisasian, 

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan 

untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. 

 

Menurut Terry dalam Amirullah dan Budiyono (2004:4), “Management is a 

distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling 

performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human 

being and other resources”. Artinya, Manajemen merupakan suatu proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Tunggal 

(1993:5),”The art of getting things done through other people”. Artinya, 

manajemen adalah seni menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

Ilmu manajemen memiliki fungsi-fungsi di dalamnya. Banyak ahli yang 

mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen dengan pendapat yang berbeda. 

Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah” 

menguraikan beberapa fungsi manajemen dari berbagai ahli. Berikut fungsi-

fungsi manajemen menurut para ahli: 

Tabel 3. Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli 

 

G.R. Terry John F. Mee Louis A. Allen MC. Namara 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Actuating 

4. Controlling 

Planning 

Organizing 

Motivating 

Controlling 

Leading 

Planning 

Organizing 

Controlling 

Planning 

Programming 

Budgeting 

System 

Henry Fayol 
Harold Koontz 

Cyril O’Donnel 
Drs. P. Siagian 

Prof. Drs. Oey 

Liang Lee 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Commanding 

4. Coordinating 

5. Controlling 

Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Controlling 

Planning 

Organizing 

Motivating 

Controlling 

Evaluation 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

Pengarahan 

Pengkoordinasian 

Pengontrolan 

W.H. Newman Luther Gullick 
Lyndall F. 

Urwick 
John D. Millet 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Assembling   

Resources 

4. Directing 

5. Controlling 

Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Coordinating 

Reporting 

Budgeting 

Forecasting 

Planning 

Organizing 

Commanding 

Coordinating 

Controlling 

Directing 

Facilitating 

Sumber:Buku Hasibuan (2009:3). 
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Menurut G.R. Terry fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating 

dan Controlling. 

a. Perencanaan 

1. Pengertian Perencanaan 

Menurut Hasibuan (2009: 91), perencanaan (planning) adalah fungsi dasar 

(fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan 

controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah 

dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, 

karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan 

diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya 

semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncakanan terlebih dahulu. 

Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara 

terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada.  

 

Menurut  Terry (2012:46) mengatakan,”Perencanaan merupakan pemilihan dan 

menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam 

membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

perencanaan adalah Sebuah proses tahapan penentuan tujuan organisasi 

menggunakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang ingin 

dicapai di masa yang akan datang dengan pendekatan hasil yang dicapai. 
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2. Tujuan Perencanaan 

Suatu perencanaan yang baik memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Tanpa tujuan, 

maka perencanaan tidak akan memiliki manfaat. Berikut ini adalah tujuan 

perencanaan menurut Hasibuan (2009: 95), yaitu: 

a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, 

prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan 

yang efektif dalam mencapai tujuan. 

b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena semua 

potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. 

c) Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi 

pada masa yang akan datang. 

d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan 

bertujuan. 

e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh 

pekerjaan. 

f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja. 

g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. 

h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari mismanagement dalam 

penempatan karyawan. 

i) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. 

 

Menurut Hasibuan (2009:95), jenis-jenis rencana terdiri dari: a) Tujuan 

(Objective); b) Kebijaksanaan (Policy); c) Prosedur; d) Rule; e) Program;              

f) Budget; g) Metode; h) Strategi. 
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3. Proses Perencanaan 

Menurut Silalahi (2011:155), sebagai suatu proses maka perencanaan efektif dan 

efisien dapat diwujudkan jika dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tetapkan Tujuan 

Langkah pertama dari proses rencana ialah menetapkan tujuan organisasional. 

Tujuan yang jelas membuat organisasi menjadi lebih efektif dan efisien karena 

manajer karena manajer dan karyawan menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

melaksanakan tugas dan lebih efektif dan efisien memanfaatkan sumber-sumber. 

Di dalam proses penetapan tujuan terdapat empat poin yaitu visi, misi, nilai-nilai 

dasar dan sasaran. 

1. Visi 

Menurut Silalahi (2011: 159), visi adalah merupakan suatu gambaran mental 

atau gambaran keadaan masa depan organisasi yang diharapkan, realistic, 

menarik, dapat dipercaya, dan mungkin dicapai, suatu keadaan yang lebih baik 

daripada keadaan sekarang, 

2. Misi 

Menurut Silalahi (2011:160), rumusan misi adalah satu rumusan luas tentang 

dasar, maksud unik dan jangkauan operasi yang membedakan satu organisasi 

dari tipe organisasi yang lain. Rumusan  misi harus memberi jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan seperti “Siapakah Anda, sebagai organisasi? Mengapa 

Anda ada? Apa yang Anda lakukan? Siapakah yang Anda layani?. Rumusan 

misi harus dapat menyampaikan informasi tentang hakikat organisasi kepada 

stakeholdernya dan kepada masyarakat. 
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3. Nilai-Nilai Dasar 

Menurut Silalahi (2011:161), nilai-nilai dasar organisasional merupakan nilai-

nilai dan keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip utama yang dianut bersama 

oleh para anggota organisasi dan dipraktikkan dalam pekerjaan atau ketika 

mereka melakukan pekerjaan mereka. Nilai-nilai dasar organisasional menjadi 

kerangka acuan bagi tindakan sehari-hari bagi seluruh personalia, baik manajer 

maupun karyawan atau non-manajer. 

4. Sasaran 

Menurut Silalahi (2011:162), sasaran atau target merupakan landasan atau tolak 

ukur yang digunakan untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan agar 

rencana yang bersifat operasional untuk mencapai tujuan dengan mudah dapat 

dirumuskan.  

 

a. Formulasi Rencana Strategi 

Menurut Silalahi (2011:164), formulasi strategi melibatkan manajer dalam 

menganalisa situasi terakhir dari suatu organisasi dan kemudian 

mengembangkan strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut. Rencana 

strategis harus jelas, simple, pernyataan yang dapat diukur dari hasil akhir yang 

spesifik yang organisasi harapkan capai melalui usaha-usaha organisasi dalam 

tiga hingga lima tahun mendatang. Di dalam formulasi rencana strategi terdapat 

tiga poin yaitu strategi level korporasi, strategi level bisnis dan strategi level 

fungsional. 
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1. Strategi Level Korporasi 

Menurut Silalahi (2011:168), strategi korporasi menetapkan arah jangka panjang 

untuk total korporasi. Strategi level korporasi diformulasikan oleh manajer 

korporasi atau manajer puncak untuk menentukan minat dan tindakan organisasi 

secara total. 

2. Strategi Level Bisnis 

Menurut Silalahi (2011:169), strategi level bisnis adalah strategi untuk satu unit 

bisnis tunggal atau produk lini atau memperkenalkan bagaimana satu divisi atau 

strategi unit bisnis akan bersaing dalam bidang produk dan pelayanannya. 

Strategi level bisnis diformulasikan oleh manajer bisnis. Strategi ini 

berhubungan dengan pemanajemenan dan penentuan minat dan tindakan dari 

satu unit bisnis tertentu sebagai cara mencapai tujuan jangka panjang. 

3. Strategi Level Fungsional 

Menurut Silalahi (2011:169), strategi level fungsional mengarah kegiatan di 

dalam satu departemen fungsional. Strategi ini diformulasi oleh manajer 

fungsional unit bisnis. Strategi ini menciptakan kerangka kerja jangka menengah 

untuk manajemen fungsi-fungsi dasar bisnis. 

b. Kembangkan Rencana Operasional 

Menurut Silalahi (2011:169), rencana strategis dikembangkan menjadi rencana 

operasional, terkadang disebut rencana taktis atau rencana tindakan. Suatu 

rencana operasional ialah suatu rencana dari lingkup terbatas yang menekankan 

kegiatan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-

rencana strategis. Tujuan rencana operasional adalah membantu melaksanakan 

rencana strategis, mengatur tanggung jawab orang untuk mencapai tujuan jangka 
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panjang dan jangka pendek dan apa yang mereka butuhkan untuk mengerjakan 

dan bagaimana mereka mencapai tujuan itu.  

c. Implementasi dan Evaluasi Rencana 

Menurut Silalahi (2011:174), rencana strategis harus diimplementasikan dalam 

kegiatan sehari-hari organisasi. Untuk itu strategi harus diterjemahkan ke dalam 

tindakan dan petunjuk untuk bertindak bagi bagian atau unit atau departemen 

dan anggota organisasi. Rencana diimplementasikan melalui kegiatan 

pengorganisasian, pengadaan sumberdaya, komunikasi, kepemimpinan, motivasi 

dan pengendalian. Implementasi rencana harus dievaluasi. Manajer secara 

reguler memeriksa perkembangan rencana strategi. Melalui evaluasi bukan saja 

diketahui capaian dari rencana melainkan juga hambatan-hambatan atas 

pencapaian rencana. 

 

b. Pengorganisasian 

1. Pengertian Pengorganisasian 

Menurut Hasibuan (2009:118), Fungsi pengorganisasian (organizing= 

pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena 

pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah fungsi 

manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat 

diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan 

tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan 

departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. 

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan 

bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu 

sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.  
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Terry dalam Wiludjeng (2007: 92) mengatakan,”Organizing is the establishing 

of effective behavioral relationship among persons so that they may work 

together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under 

given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or 

objective”. Artinya, Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan 

hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan 

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas, siapa yang bertugas dan 

bagaimana tugasnya melalui pembagian tugas, sehingga setiap individu dalam 

kelompok organisasi dapat saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditentukan bersama. 

 

2. Proses Pengorganisasian 

Menurut Silalahi (2011:189), untuk menghasilkan struktur organisasi yang 

efektif dan efisien, maka setiap pengorganisasian harus mengikuti sekuensi 

tahap-tahap dalam pengorganisasian sebagai berikut: 

a. Pembagian Kerja 

Menurut Silalahi (2011:190), menetapkan pekerjaan-pekerjaan esensial untuk 

dikerjakan. Ini disebut pembagian kerja. Pembagian kerja adalah kegiatan 

mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang terspesialisasi sehingga tiap 

orang anggota organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan 
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seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas. Berikut adalah bagian 

dari pembagian kerja: 

1. Spesialisasi Kerja 

Menurut Silalahi (2011:190), pembagian kerja menghasilkan spesialisasi kerja 

sehingga pembagian kerja disebut juga spesialisasi kerja yaitu sejauhmana 

pekerjaan dalam suatu organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan terpisah. 

Spesialisasi menunjuk pada pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang 

terpisah, terstandarisasi dan secara relative tugas-tugas sederhana. 

2. Efek Spesialisasi 

Menurut Silalahi (2011:192), spesialisasi memiliki efek positif dan efek negative 

di dalam organisasi. Efek positif dapat dirasakan bila spesialisasi memberikan 

kontribusi terhadap produktivitas dan kepuasan kerja. Efek negatif bila 

spesialisasi dilakukan secara berlebihan sehingga pekerjaan menjadi monoton 

bagi para karyawan yang mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja, tugas 

kurang signifikan dan merasa memiliki otonomi yang terbatas. 

3. Menentukan Derajat Spesialisasi 

Menurut Silalahi (2011: 193), cara menentukan derajat spesialisasi pekerjaan 

dapat diketahui dari dua dimensi: a) Kedalaman pekerjaan (job depth) yaitu 

menunjuk pada level kontrol pekerja terhadap pekerjaannya. b) Cakupan 

pekerjaan (job scope) berhubungan dengan jangkauan waktu yang dibutuhkan 

untuk siklus pekerjaan dan jumlah operasi dicakup dalam pekerjaan. 

 

b. Departementalisasi 

Menurut Silalahi (2011:198), departementalisasi adalah satu metode untuk 

membagi dan mengelompokkan pekerejaan ke dalam unit-unit organisasi yang 
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terpisah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. 

Terdapat beberapa tipe dasar departementalisasi dalam Silalahi 2011: 199-202) 

yaitu: 

1. Departementalisasi berdasarkan fungsi 

Mengorganisasikan pekerjaan dan pekerja ke dalam unit terpisah yang 

bertanggung jawab untuk fungsi tertentu. 

2. Departementalisasi berdasarkan produk 

Pengelompokan pekerjaan dan sumber-sumber di sekitar produk. Sebab itu 

departementalisasi ini disebut juga pembagian kerja berdasarkan produk. 

3. Departementalisasi berdasarkan teritori atau geografis 

Pengelompokan pekerjaan dan sumber-sumber di sekitar lokasi tertentu. Ini 

dilakukan jika aktivitas organisasi tersebar secara geografis sehingga semua 

aktivitas dalam wilayah tertentu dikelompokkan dalam satuan departemen dan 

menjadi tanggung jawab dari seorang manajer wilayah. 

4. Departementalisasi berdasarkan pelanggan 

Pengelompokkan pekerjaan dan sumber-sumber sebagai cara agar tiap 

departemen dapat secara hati-hati paham dan tanggap kepada perbedaan 

kebutuhan dari kelompok pelanggan khusus. 

 

c. Distribusi Otoritas 

Menurut Silalahi (2011:203), mendistribusi otoritas kepada unit-unit dan di 

antara individu-individu. Ini disebut distribusi otoritas atau pengelompokan 

otoritas. Kejelasan otoritas untuk tiap departemen atau unit organisasi dan orang 

penting untuk pelaksanaan tugas.  
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1. Arus Otoritas 

Menurut Silalahi (2011:204), terdapat dua pandangan tentang asal dan pengaruh 

otoritas manajer terhadap pegawai yaitu pandangan tradisional yang disebut teori 

formal otoritas dan pandangan kontemporer yang disebut teori penerimaan 

otoritas. 

2. Tipe Otoritas dan Hubungan Organisasional 

Menurut Silalahi (2011:206), dalam melakukan tugasnya, tiap unit organisasi 

berhubungan dengan unit organisasi lainnya yang disebut hubungan 

organisasional. Ada tiga tipe otoritas yaitu tipe otoritas lini, otoritas staf dan 

otoritas fungsional. Orang yang memiliki otoritas lini menduduki posisi lini 

dalam struktur organisasi, sedangkan yang memiliki otoritas staf menduduki 

posisi dalam unit staf dan pemilik otoritas fungsional menduduki posisi dalam 

unit fungsional. 

3. Hubungan Otoritas dan Tanggung Jawab 

Menurut Silalahi (2011:212), hubungan organisasional dari atas ke bawah 

menunjukkan hubungan otoritas, sedangkan hubungan organisasional dari 

subordinasi atau bawahan ke superior atau atasan menunjuk pada hubungan 

tanggung jawab. Jadi bagan organisasi tidak saja menggambarkan hubungan 

keorganisasian berdasarkan otoritas yang mengalir dari atas ke bawah melainkan 

juga hubungan-hubungan keorganisasian berdasarkan tanggung jawab yang 

mengalir dari bawah ke atas. 

4. Otoritas Disentralisasi dan Didesentralisasi 

Menurut Silalahi (2011:214), sentralisasi dan desentralisasi mengacu pada 

konsep delegasi otoritas, yaitu sejauh mana otoritas disebar kepada bawahan 
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yang berhubungan dengan desentralisasi dan sejauh mana otoritas dipusatkan 

pada puncak pimpinan yang berhubungan dengan sentralisasi. Jika otoritas 

terkonsentrasi pada hierarki manajemen puncak, itu menunjukkan struktur 

otoritas disentralisasi dan jika otoritas disebar di antara manajer-manajer hingga 

ketingkat paling bawah, itu menunjukkan struktur otoritas didesentralisasi. 

d. Koordinasi 

Menurut Silalahi (2011:217), mengintegrasi semua orang, tugas-tugas dan 

aktivitas. Ini disebut koordinasi. Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-

kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke 

arah tujuan bersama. 

1. Dasar Fundamental dari Koordinasi 

Menurut Silalahi (2011:218), agar aktivitas koordinasi dapat berlangsung secara 

efektif, maka ada tiga dasar fundamental dari koordinasi yang harus dijalankan 

yaitu kesatuan komando (Unity of Command), rantai komando (Chain of 

Command), dan rentang manajemen (Span of Management). 

2. Koordinasi dan Hubungan Interdepartemental 

Menurut Silalahi (2011:223), organisasi terdiri dari unit-unit departemen, agar 

kegiatan tiap unit departemen terkoornidasi ke tujuan organisasi perlu adanya 

linkage, yaitu koordinasi hubungan antar unit-unit organisasi karena 

bagaimanapun juga tiap unit departemen sebagai subsistem saling tergantung 

satu sama lain. Hubungan interdepartemental yang jika jelas akan memudahkan 

koordinasi. 

 

 



34 

 

 

 

3. Tipe Ketergantungan dan Hubungan Interdepartemental 

Menurut Silalahi (2011:224), hubungan interdepartemental disebut juga 

hubungan antar kelompok (intergroup relations), antara lain ditentukan oleh 

derajat ketergantungan yang ada antara kelompok. Berdasarkan derajat 

ketergantungan yang ada di antara kelompok dapat diidentifikasi tiga tipe 

ketergantungan, yaitu: pooled interdependence, sequential interdependence, dan 

reciprocal interdependence. 

4. Kategori Hubungan Interdepartemental 

Menurut Silalahi (2011:225), hubungan interdepartemental dapat dikategorikan 

atas hubungan vertikal, horisontal dan diagonal. 

a. Hubungan interdepartemen vertical: Hubungan vertikal menunjuk pada 

hubungan antar departemen dengan unit-unitnya secara timbal balik dari 

atas ke bawah atau dari bawah ke atas berdasarkan garis otoritas dan 

tanggung jawab yang diperlihatkan dalam struktur organisasi lini. 

b. Hubungan interdepartemen horisontal: Hubungan interdepartemen dalam 

bentuk pertalian horisontal merupakan hubungan antar unit departemen dari 

satu departemen yang sama atau dengan unit departemen lainnya yang 

sederajat. 

c. Hubungan interdepartemen diagonal: Akhirnya hubungan diagonal 

menunjuk pada hubungan antar departemen yang lebih tinggi dengan unit 

departemen lainnya yang lebih rendah, atau sebaliknya, sehingga mirip 

dengan hubungan fungsional seperti tampak dalam struktur organisasi lini-

fungsional. 
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c. Pengarahan 

1. Pengertian Pengarahan 

Menurut Hasibuan (2009:183) Fungsi pengarahan (actuating) adalah fungsi 

manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. 

Fungsi ini baru dapat dijalankan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. 

Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan 

bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

Terry dalam Hasibuan (2009:183) mengatakan,”Actuating is setting all members 

of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly 

and keeping with the managerial planning and organizing efforts”. Artinya, 

pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama 

dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan Reinecke dan 

Schoell dalam Ranupandojo (1996:101), mengartikan pengarahan sebagai usaha 

mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengarahan 

intinya ialah arahan atau dorongan dari pimpinan untuk bekerjasama dalam 

memaksimalkan peran dan fungsinya anggota di organisasi. 

2. Tujuan Pengarahan 

Menurut Yahya (2006:111), secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai 

pada setiap organisasi adalah sebagai berikut: a) Menjamin kontinuitas 

perusahaan (organisasi); b) Membudayakan prosedur standar; c) Menghindari 
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kemangkiran yang tak berarti; d) Membina disiplin kerja; e) Membina motivasi 

terarah. 

3. Proses Pengarahan 

a. Komunikasi 

Menurut Silalahi (2011:270), komunikasi merupakan proses yang 

menghubungkan berbagai komponen-komponen dari organisasi secara bersama 

baik secara vertikal maupun horisontal dan diagonal. Komunikasi ialah 

pertukaran (penyampaian dan penerimaan) informasi antara pengirim dan 

penerima (orang atau tempat) sehingga ada saling pengertian karena memiliki 

makna yang sama tentang pesan yang dikirim dan diterima. Berikut adalah 

elemen-elemen dasar komunikasi: 

1. Tahap Transmisi 

Menurut Silalahi (2011:277), tahap trasmisi meliputi tahap di mana pengirim 

menyampaikan pesan kepada seorang atau lebih individu atau kelompok hingga 

mereka menerima pesan dan memaknainya . Berikut tahap transmisi menurut 

Silalahi (2011:277-280): 

a. Pengirim 

Pengirim pesan adalah orang atau kelompok yang ingin menyebar atau membagi 

informasi. Pesan yang dikirim dapat berbentuk lisan, tulisan atau gerak isyarat. 

b. Pesan 

Pesan adalah informasi yang seorang (pengirim) ingin sampaikan kepada orang 

lain (penerima). Dalam mengirim pesan, maka pesan harus jelas dan akurat dan 

dikirim dalam satu cara yang mendorong ingatan, bukan penolakan. 
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c. Encoding 

Agar pesan yang disampaikan dimengerti orang lain, maka pengirim pesan 

melakukan penyandian (encoding) yaitu merubah atau menterjemahkan maksud 

pesan kepada bentuk symbol-simbol atau bahasa yang dapat dimengerti. 

d. Media 

Media atau saluran komunikasi ialah sarana komunikasi yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan oleh pengirim pesan kepada penerima.  

e. Penerima 

Penerima adalah orang (individu atau kelompok) terhadap siapa pesan dituju. 

Penerima menerima pesan dengan mendengarkan (pesan lisan) dan membaca 

(pesan tulisan) dalam komunikasi verbal atau melihat (pesan isyarat, sikap) 

dalam komunikasi non verbal. 

f. Decoding 

Ketika menerima pesan, penerima menginterpretasikan dan mencoba membuat 

arti dari satu pesan dalam suatu bentuk yang mempunyai arti atau makna bagi 

dirinya. Proses ini disebut decoding atau penguraian pesan.  

2. Tahap Umpan Balik 

Menurut Silalahi (2011:281), umpan balik adalah respon penerima terhadap isi 

pesan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Jika pengirim 

menterjemahkan pesan yang disandikan, jika pesan direspon dan ditindaklanjuti 

dan dikembalikan dalam sistemnya, maka terjadi umpan balik. Umpan balik 

merupakan pengecekan atas keberhasilan menyampaikan pesan seperti yang 

diinginkan. 
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b. Kepemimpinan 

Menurut Silalahi (2011:310), kepemimpinan adalah tindakan memengaruhi 

perilaku seseorang atau sekelompok orang ke arah pencapaian tujuan-tujuan. 

Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara 

manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasional dalam situasi 

tertentu. 

c. Motivasi 

Menurut Silalahi (2011:352), dalam konteks organisasional, pemotivasian dapat 

didefinisikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang 

berusaha untuk mencapai tujuan organisasional. Pemotivasian merupakan fungsi 

utama yang harus dijalankan oleh manajer pada level apapun untuk mendorong 

agar pegawai bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Menurut Silalahi (2011:355), motivasi dapat digunakan sebagai strategi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan atau bawahan. Sebab efektivitas karyawan 

dengan asumsi mereka memiliki peluang untuk kinerja yang baik dan memiliki 

kemampuan yang diperlukan antara lain tergantung pada motivasi. Contoh dari 

tanda-tanda motivasi adalah: kinerja tinggi, dan konsistensi mencapai hasil, 

antusiasme atau semangat besar, kemauan individu menerima tanggung jawab 

dan kemauan baik individu dan  tim mengakomodasi keperluan perubahan. 

 

d. Pengendalian 

1. Pengertian Pengendalian 

Menurut Hasibuan (2009:241), Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi 

terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat 
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menentukan pelaksanaan proses manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya 

dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan yang saling mengisi, 

karena: 

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncakan 

b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

c) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan 

Dengan demikian peranan pengendalian sangat menentukan baik atau tidaknya 

pelaksanaan suatu rencana. 

 

Strong dalam Hasibuan (2009:241) mengatakan,”controlling is the  process of 

regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of 

its plans”. Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor 

dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

dalam rencana. 

 

Terry dalam Hasibuan (2009: 242) mengatakan,”Controlling can be defined as 

the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; 

what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance 

and if necessary applying corrective measure so that performance takes place 

according to plans, that is, in conformity with the standard”. Artinya, 

pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. 
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Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pengendalian adalah proses pengaturan atau mengendalikan berbagai faktor di 

dalam organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan proses 

perbaikan apabila terdapat penyimpangan antara rencana dan tujuan. 

2. Tujuan Pengendalian 

Menurut Hasibuan (2009:242) tujuan pengendalian adalah sebagai berikut: 

a) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 

rencana. 

b) Melakukan tindakan perbaikan (corrective),  jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan (deviasi). 

c) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya. 

3. Elemen Dasar dalam Proses Pengendalian 

Menurut Silalahi (2011: 386-388), elemen dasar dalam proses pengendalian 

terbagi ke dalam empat bagian yaitu: 

a. Tetapkan Standar 

Standar adalah satu criteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang 

diharapkan dengan mana manajer dapat membandingkan subsekuensi kegiatan, 

pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian 

tujuan. Dua tipe standar yang diakui ialah standar keluaran (output standards) 

dan standar masukan (input standards). Standar keluaran mengukur hasil kinerja 

berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu; sebaliknya standar masukan 

mengukur usaha-usaha kerja yaitu pelaksanaan tugas. 

b. Ukur Kinerja Aktual 



41 

 

 

 

Pada tahap kedua, manajer memonitor dan mengukur kinerja atau tampilan kerja 

aktual. Kinerja yang diukur dapat berupa kinerja individu, kinerja kelompok dan 

kinerja organisasi. Kinerja dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, 

pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. 

c. Bandingkan Kinerja Aktual 

Tahap ketiga ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk 

itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang 

akan diperbandingkan. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang 

diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kinerja aktual lebih kecil, 

sama dengan atau lebih besar dari kinerja yang diharapkan. Hasil dari 

membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada dua kemunginan; 

pertama, secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih; dan kedua, 

secara signifikan berada di bawah standar. 

d. Ambil Tindakan Perbaikan atau Penyesuaian 

Tahap terakhir dalam proses pengendalian adalah mengambil tindakan 

manajerial, mungkin perbaikan atau pengembangan. Tindakan yang diambil 

apakah perbaikan atau penyesuaian tergantung pada hasil membandingkan 

kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Derajat perbedaan antara kinerja 

aktual dengan kinerja yang diinginkan akan menentukan derajat tindakan 

perbaikan atau penyesuaian atau menentukan kebutuhan untuk tindakan. 

 

3.  Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Daerah 

Menurut Waluyo (2007:218) Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip 

manajemen keuangan daerah secara sederhana, sistem pengelolaan keuangan 
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daerah meliputi tiga siklus pokok yaitu antara lain; perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari 

pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan 

value for money 

1) Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan anggaran. Dengan demikian transparansi akan memberikan arti 

bahwa setiap anggota masyarakat di daerahnya masing-masing memiliki hak dan 

akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang dibuat bahkan 

implementasinya setiap rupiah yang dialokasikan karena menyangkut aspirasi 

dan kepentingan terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan transparansi adalah sutu 

proses keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik guna memberikan 

informasi kepada publik secara terbuka, jujur dan menyeluruh.  

2) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses 

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya harus 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintahan 

daaerah terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan 

evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 

mengetahui anggaran tersebut, namun demikian juga berhak menuntut 

pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan atas 

rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 
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Berdasarkan pengertian diatas peneliti memberikan kesimpulan, akuntabilitas 

ialah sesuatu kewajiban yang harus disampaikan kepada publik atas pengelolaan 

anggaran atau sumber daya yang di kelolanya guna kemaslahatan publik. 

3) Value for Money 

Value for Money adalah bagaimana proses penganggaran tersebut memenuhi 

prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan 

pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada 

harga wajar. Efisiensi berarti bahwa penggunaan sumber daya masyarakat 

(public money) tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna) bagi 

kepentingan masyarakat, sedangkan efektifitas berarti bahwa penggunaan 

anggaran tersebut harus dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan 

publik. 

Peneliti menyimpulkan value for money adalah adanya suatu nilai dari 

pengelolaan keuangan publik sehingga tercapai ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas yang baik. 

 

 

C. Tinjauan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa 

1.  Pengertian Pemerintahan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja (2003:3) Pemerintahan desa 

adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan 

Perwakilan Desa. Penyelengaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 



44 

 

 

 

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa 

bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tersebut kepaada Bupati setempat. 

 

2. Tujuan Pemerintahan Desa 

Menurut Widjaja (2003:14-15) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya 

pemerintahan desa memiliki beberapa tujuannya, antara lain: 

1) Penyeragaman Pemerintahan Desa 

2) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan 

desa. 

3) Memperkuat Pemerintahan Desa 

4) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam 

pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari 

“bawah”. 

5) Masyarakat digerakkan secara mobilisasi 

6) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih 

jauh dari yang diharapkan khususnya Sumber Daya Manusi (SDM). 

7) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan 

masyarakat desa). 

 

3. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Desa 

Menurut Rozali (2005:170) urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa ialah: 

1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 
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2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kebupaten /kota, yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

3) Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, 

pemerintahan kabupaten/kota; 

4) Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

 

D. Tinjauan Tentang Dana Desa 

1. Pengertian dana desa dan Rincian Dana Desa Per 

Kabupaten/Kota 

a. Pengertian Dana Desa 

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana 

desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber 

dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota 

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung 

dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan 

jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 
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b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; 

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitangeografis Desa setiap 

kabupaten/kota. 

 

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa 

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening 

Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 

yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk 

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran 

negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya 

dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 

ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi 

presentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua 

bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari 

dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut 

adalah: 

a. Tahap I,·pada. bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); 

b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan 

c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus). 



47 

 

 

 

3. Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 

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

Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 

yang bunyinya sebagaimana berikut: 

 

Pasal 21 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman 

Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

 

Pasal 22 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman 

umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 

dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota. 

 

Pasal 23 

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 

dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
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ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat 

evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan 

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi 

dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

 

Pasal 24 

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan 

pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

 

Pasal 25 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : 

1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; dan 

2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana 
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Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 

tahap II tahun anggaran berjalan. 

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan 

penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. 

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

4. Penelitian terdahulu 

Dalam hal ini penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Rini Wulandari di 

tahun 2014 dengan judul penelitiannya “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana 

desa (ADD) dalam pembangunan Perdesaan tahun 2013: (Studi pada Desa 

Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah)”. Ada beberapa 

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. 

Persamaannya antara lain; pertama, metode yang digunakan penelitian kualitatif. 

Kedua, pemerintahan desa yang membahas pengelolaan keuangan desa. 

Sedangkan perbedaannya antara lain;. pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di 

desa Ono Harjo dan Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Lampung 

Tengah sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Desa Gayau Sakti 

Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah.  Kedua, Dana Desa menurut PP 

43/2014 tersebut adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer 

melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan 
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dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota di dalam APBD 

Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskripitif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Emzir (2011:2) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan suatu gambaran yang 

kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks yang mengajak 

pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu dan 

menyajikannya dalam semua kompleksitasnya. Peneliti memilih penelitian ini 

karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak 

mengeneralisasi. Sedangkan metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap 

masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau 

masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang  

masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional 

yang akurat. Dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi 

Kasus Desa Ono Harjo dan Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah peneliti ingin menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar peneliti mampu mengungkapkan 

pengelolaan atau manajemen publik dari dana desa dan mengungkapkan faktor-
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faktor pendorong dan penghambat Pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

kepada pengelolaan dana desa dalam hal ini adalah aparatur desa dan pihak 

lainnya yang terkait. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif peneliti 

akan mudah menjelaskan secara menyeluruh dan jelas mengenai pengelolaan 

dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa dan pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan tingkat desa. 

 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:287) gejala dalam penelitian kualitatif bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak 

akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, 

tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), 

pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam 

penelitian kualitatif, fokus penelitian identik dengan adanya batasan masalah. 

Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian 

lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak 

melebar. Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan penulis, fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengelolaan dana kampung  di Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah 

Dadi  Kecamatan  Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung  Tengah pada 

tahap Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.  Teori yang 

digunakan ialah fungsi fungsi manajemen dari G.R. Terry yaitu Planning, 

Organizing, Actuating dan Controlling. 
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2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan 

pengelolaan dana kampung  di Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah 

Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya lokasi penelitian di desa ini karena 

desa secara geofrafis merupakan paling ujung dari kota atau pusat pemerintahan 

di kecamatan (jauh dari pusat pemerintahan) dan kedua kampung mempunyai 

perbedaaan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berbeda dua kali lipat. 

Sehingga perlu adanya suatu analisis manajemen (pengelolaan) dari 

implementasi kebijakan dana desa.  Besaran dana kampung dihitung berdasarkan 

dengan jumlah  penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 

geografis.  

 

D. Jenis Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada di lapangan, merupakan hasil 

pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, 

kata-kata atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dalam 

hal ini data yang bersumber dari wawancara. Penentuan informan kunci tidak 

hanya didasarkan atas keterwakilan sampel tetapi ditentukan oleh dua hal pokok 

yakni good informant dan keterlibatan (Tresiana 2013: 86). Sehingga peneliti 

langsung turun lapangan untuk melakukan wawancara kepada informan untuk 
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menggali secara mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa kepada orang-

orang yang menjadi kunci pengelolaan dana desa di desa Ono Harjo mulai dari 

kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawatan Desa/Kampung (BPD/K), 

LPM, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yag diperoleh dari literatur yang ada kaitannya dengan 

judul yang akan diteliti. Seperti peraturan perundang-undangan diantaranya 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 

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

Evaluasi Dana Desa, Peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan 

rincian dana kampung setiap kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

Anggaran 2015 dan dokumen-dokumen desa yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. 

E.  Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, Lofland dan 

Lofland dalam Moleong (2011:157). Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan 

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi langsung 

melalui wawancara kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini yang 

akan menjadi informan antara lain: 
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Tabel 4. Informan penelitian 

No Nama Informan Jabatan 

1 Kesmi Punandar A.md Sekretaris Kampung Nambah Dadi 

2 Nur Aini A.md Sekretaris Kampung Ono Harjo 

3 Fuad Kamali S.A,g Ketua BPK Nambah Dadi 

4 Nursidik A.md Ketua BPK Ono Harjo 

5 Imam Anggota Bidang Kelembagaan Sosial Budaya 

Masyarakat di Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lampung 

Tengah 
(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2016) 

 

b. Dokumen 

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan 

pengelolaan dana desa yang ada di kampung Ono Harjo dan kampun Nambah 

Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selanjutnya akan 

digunakan untuk membantu menganalisis manajemen yang telah dijalankan oleh 

pemerintahan desa tersebut dalam pengelolaan Dana Desa 2015. Dokumen-

dokumen antara lain: 

1. Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. 

2. Peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana 

kampung setiap kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 

2015. 

3. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) desa Tahun 2015. 

4. Dokumen anggaran dana desa 2015 (perencanaan, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban (SPJ). 

5. Demografi desa dan profil desa. 

6. Dokumentasi pengelolaan dana kampung 2015. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dan menarik, 

sehingga perlu langkah dan prosedur yang benar. Pengumpulan data yang 

diharapkan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Proses memasuki penelitian (getting in) 

Peneliti mendatangi lokasi utama penelitian yaitu kantor balai desa dan tempat 

yang berhubungan dengan penelitian dengan membawa surat izin penelitian dari 

institusi peneliti berasal. Sekaligus peneliti berusaha untuk membuat janji 

pertemuan kembali dengan informan untuk melakukan wawancara secara 

mendalam. 

2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting a long) 

Tahap ini peneliti berusaha melakukan hubungan pribadi yang akrab dengan 

subjek penelitian atau informan. Mencari informasi dan berbagai sumber data 

yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang 

diterima serta fenomena yang diamati. Jika data dinilai kurang memenuhi 

kebutuhan penelitian ini, peneliti kembali membuat janji untuk mencari data 

yang kurang. 

3. Pengumpulan data (logging in data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data berdasarkan fokus penelitian yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Adapun dalam memperoleh data-data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, penulis memperolehnya melalui responden 

dengan melakukan wawancara secara terstruktur kepada responden, Teknik 

Observasi (pengamatan), dan dokumentasi.  

a. Teknik Wawancara (interview) 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur dan 

mendalam yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 

2013:190). Teknik ini dilakukan untuk mengetahui manajemen publik 

pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dari pengelolaan dana desa. 

b. Teknik Observasi (pengamatan) 

Para ilmuan hanya bisa bekerja berdasarkan fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi terus terang atau 

tersamar yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian. pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui manajemen publik 

pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dari pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan 

observasi peneliti meminta ijin terlebih dahulu dengan pemangku 

kepentingan mengenai pengelolaan dana desa, kemudian observasi 
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dilakukan beberapa hari untuk mendapatkan data yang benar-benar 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

c. Teknik Dokumentasi 

Sugiyono (2013:326) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

undang-undang, dokumen-dokumen yang dimiliki pemerintahan desa, dan 

foto-foto yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, data yang terkumpul dilapangan, 

maka data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dan macam data, 

diolah dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kualitatif. Kemudian 

dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori dan 

pendapat para ahli, selanjutnya ditarik kesimpulan. Berikut tahapan-tahapan 

dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 



59 

 

 

 

Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugusan-gugusan dan menulis memo. Pada tahapan ini, penulis memilah-milah 

mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian Analisis Pengelolaan 

Dana Desa dan mana yang bukan. Kemudian penulis memisahkan data yang 

tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan 

Pengelolaan Dana Desa. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan 

peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel. 

Dengan begitu maka data akan lebih terorganisasikan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil 

temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami mengenai 

pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi 

tahun 2015. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti 

mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa 

sempurna  kerena data yang dihasilkan benar-benar  maksimal. Kesimpulan 

akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang manajemen publik 

pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dari pengelolaan dana desa. Berikut gambar alur analisis 

penelitian: 
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H. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Emzir (2011:78), teknik keabsahan data adalah merujuk pada masalah 

kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek 

penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu 

sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi 

aktivitas manusia. 

 

Menurut Emzir (2011:82), salah satu bentuk yang biasa digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu: 

a. Triangulation 

Triangulation adalah proses penguatan bukti-bukti dari individu individu yang 

berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. 

Peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk 

mendukung sebuah tema. Hal ini menjadi jaminan bahwa studi akan menjadi 

akurat karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau 
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proses. Dalam cara ini, peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan 

yang akurat dan kredibel. Dengan menggunakan cara triangulasi, peneliti akan 

meminta data atau informasi tidak hanya dari satu informan melainkan beberapa 

informan yang terdiri kepala desa, perangkat desa, BPD/K, dan BPMK 

Kabupaten Lampung Tengah serta membandingkannyn dengan data berupa 

dokumentasi. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Sejarah Kampung Ono Harjo 

 

 

1. Kampung Ono Harjo 

Kampung Ono Harjo adalah sebuah kampung transmigrasi dari pulau jawa yang 

terdiri dari 225 kepala keluarga, berdiri pada tahun 1962 yang dipimpin oleh 

seorang lurah bernama Raden Ahmat. Pada waktu itu Kampung Ono Harjo 

masuk wilayah Kecamatan Seputih Timur yang sekarang bernama Seputih 

Mataram dengan luas wilayah 874 Ha. Sejak berdirinya Kampung Ono Harjo di 

Kecamatan Seputih Mataram, wilayah kampung dibagi menjadi 5 (lima) dusun, 

yang masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Bayan atau sekarang lebih 

dikenal dengan sebutan kepala dusun. Warga transmigrasi tersebut terdiri dari 10 

(sepuluh) kelompok atau rombongan dari pulau jawa yang pembagiannya 

sebagai berikut: 

a. Dusun 1 rombongan dari daerah Kediri dan Jember 

b. Dusun 2 rombongan dari daerah Semarang dan Banyumas 

c. Dusun 3 rombongan Madiun dan Yogyakarta 

d. Dusun 4 rombongan Pekalongan dan Cirebon 

e. Dusun 5 rombongan Bandung, Kedu dan Solo 
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Pada tahun 1972 karena perluasan wilayah, pemerintah Seputih Mataram 

memindahkan kedudukan Kampung Ono Harjo ke Kecamatan Terbanggi Besar. 

Pejabat-pejabat yang pernah memangku jabatan sebagai Kepala Kampung Ono 

Harjo dari tahun 1962 sebagai berikut: 

Tabel 5. Sejarah Kepemimpinan Kepala Kampung Ono Harjo dari 

 Tahun 1962-2016 

 

No Nama Masa Jabatan Keterangan 

1 Raden Ahmat 1962-1967 Definitif 

2 Puseran 1967-1968 Plt 

3 Wiyoto 1968-1970 Plt 

4 Sumo Bandiyo 1971-1973 Pjs 

5 Tawar Saringun 1974-1982 Definitif 

6 Suharno S 1982-1989 Definitif 

7 Rusdi 1989-1990 Pjs 

8 Wasidi 1990-1998 Definitif 

9 Rusdi 1998-1999 Pjs 

10 Wasidi 2000-2001 Definitif 

11 Nur’aini 2001-2004 Pjs 

12 Suparyono 2004-2009 Definitif 

13 Drs.Akhmad Fadli,MM Nov 2008-feb 2009 Plt 

14 Suparyono 2009-2015 Definitif 

15 Sukur Landri Waluyo 2015-2016 Pjs 

16 Sumaryono 2016-sekarang Definitif 
(Sumber : Profil Kampung Ono Harjo , diolah oleh peneliti, 2016) 

Kelengkapannya dibawah kepemimpinan Kepala Kampung Sukur Landri 

Waluyo sebagai berikut: 

Tabel 6. Struktur Pemerintahan Kampung Ono Harjo 

 
No Nama Jabatan Struktur Pemerintahan 

1 Sumaryono Kepala Kampung 

2 Nur’aini Sekretaris 

3 Sugesti Ngantoro Kaur Pemerintahan 

4 Dwi Rahayu Kaur Umum 

5 Sugino Kaur Pembangunan 

6 Endang Prasetyaningsih Kaur Keuangan 

7 Sunariyanto Kaur Kesra 

8 Suroto Kepala Dusun 1 

9 Yonathan Eko Sutrisno Kepala Dusun II 

10 Sugiono Kepala Dusun III 

11 Muhklasi Kepala Dusun IV 

12 Sukirman Kepala Dusun V 
Sumber : Profil Kampung Ono Harjo (diolah oleh peneliti, 2016) 
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2. Luas Wilayah 

 

Kampung Ono Harjo merupakan kampung yang memiliki luas wilayah yang 

sempit dengan jumlah penduduk yang tergolong padat. Penduduk yang 

mayoritas menjadi petani mengandalkan hasil panen sawah dan kebun dalam 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

Tabel 7 Luas wilayah Kampung Ono Harjo 

 

No 

Tanah Sawah 

(375 H) 

Tanah Kering 

(308 H) 

Tanah 

Perkebunan 

(91,50 H) 

Tanah Fasilitas 

Umum 

(4,023 H) 

1 Sawah Irigasi Teknis 

(344 H) 

Tegal atau lading 

(205 H) 

Tanah 

Perkebunan 

Rakyat 

(91,50 H) 

Lapangan 

(1 H) 

2 Sawah Irigasi Teknis 

½ (27 H) 

Pemukiman 

(103 H) 

_ Kantor 

Pemerintahan 

(3,023 H) 

3 Sawah Tadah 

(4 H) 

_ _ _ 

(Sumber : Profil Kampung Ono Harjo 2016, edit peneliti) 

Berdasarkan tabel diatas dengan luas wilayah keseluruhan Kampung Ono Harjo 

ialah 874 H merupakan sebuah wilayah yang tidak terlalu luas untuk ukuran 

wilayah sebuah desa atau kampung. Sebagian besar wilayah sawah yang menjadi 

tempat masyarakat setempat bercocok tanam sebagai mata pencaharian. 

Kebijakan pemerintah dengan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa yang memberikan kebebasan pemerintahan desa dalam 

pengelolaan rumah tangga sendiri di segala aspek termasuk pertanian, ekonomi 

dan budaya dengan berbasis kearifan lokal. Melalui undang-undang desa juga 

pemerintah memberikan kucuran dana desa untuk pembangunan infrastruktur 

dan pengembangan masyarakat dengan besaran disesuaikan luas wilayah, jumlah 

penduduk dan jumlah kemiskinan. Luas wilayah Kampung Ono Harjo 874 

Hektare tergolong dalam luas wilayah yang sempit dibandingkan Kampung 
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lainnya di Lampung Tengah, sehingga dalam besaran dana desa memperoleh 

paling rendah dibandingkan lainnya. 

 

Selain itu Kampung Ono Harjo memiliki pertanian dan perkebunan berupa 

jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, padi, 

singkong, dan lainnya. Semuanya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Ono Harjo. Begitupun dengan buah dan sayuran yang diproduksi 

dari hasil kebun masyarakat. 

 

3. Potensi Sumber Daya Manusia 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kampung Ono Harjo Tahun 2015 

  
No Kategori Jumlah 

1 Laki-laki 1900 

2 Perempuan 1810 

3 Kepala Keluarga 1114 
(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016) 

Tabel 9. Usia Penduduk Kampung Ono Harjo Tahun 2015 

No Usia Jumlah 

1 1-30 Tahun 2315 

2 31-59 1395 

Total 3710 
(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016) 

Tabel 10. Pendidikan Penduduk Kampung Ono Harjo Tahun 2015 

 
No Kategori Jumlah 

1 D 1 1 

2 D 2 8 

3 D 3 62 

4 S1 26 

5 S2 3 
(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016) 

 

4. Geografis Kampung Ono Harjo 

 

Kampung Ono Harjo merupakan salah satu kampung yang berada di kecamatan 

Terbtanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, langsung berbatasan dengan 
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Kecamatan Seputih Mataram sebelah utara. Sehingga secara demografi 

berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan yang berbeda, walaupun 

begitu Ono Harjo memiliki keuntungan dengan dapat mengakses bidang social 

maupun ekonomi. Selain itu, Kampung Ono Harjo dikelilingi oleh Kampung 

tetangga dan merupakan kampung yang paling jauh dari pusat pemerintahan 

tingkat kecamatan di Terbanggi Besar. Cuaca yang sama dengan kampung 

tetangga seperti Kampung Nambah Dadi, sehingga dalam musim tanam dan 

panen yang sama. 

 

5. Kondisi Penduduk berdasarkan Etnis 

Tabel 11. Jumlah Penduduk berdasarkan Suku Tahun 2015 

 
No Etnis Jumlah (orang) 

1 Jawa 3114 

2 Sunda 560 

3 Batak 26 

4 Lampung 10 

Jumlah 3710 
(Sumber : Profil Kampung Ono Harjo 2016, edit peneliti) 

 

6. Kondisi Penduduk berdasarkan Matapencaharian 

 

Kampung Ono Harjo yang mudah dalam mengakses kota sehingga pekerjaan 

yang tersedia begitu beragam sesuai dengan berbagai keahlian yang harus 

dimiliki juga, dengan kta lain persaingan mendapatkan pekerjaan merupakan hal 

biasa dalam meningkatkan taraf kehidupannya. 

Tabel 12. Pengelompokan Jumlah Penduduk Bedasarkan Matapencaharian 

 Tahun 2015 

 
No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) 

1 Petani 879 

2 Buruh Tani 490 

3 PNS 24 

4 Pengrajin 10 

5 Pedagang 30 
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6 Peternak 1 

7 Montir bengkel 17 

8 Tukang Bangunan 45 

9 Buruh Pabrik 12 

Jumlah 1508 
 (Sumber : Profil Kampung Ono Harjo 2016, edit peneliti) 

 

Berdasarkan tabel diatas merupakan bukti bahwa masyarakat Ono Harjo tidak 

hanya sebagai petani saja. Walaupun pekerjaan sebagai petani merupakan 

pekerjaan mayoritas masih ada matapencaharian lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup mulai dari pengusaha, peternak, tukang bangunan, buruh pabrik 

dan lain-lainnya. Tabel diatas juga menggambarkan bahwasanya masyarakat 

mayoritas sebagai petani merupakan gambaran pendidikan rendah dan keahlian 

minim. Sehingga dibutuhkan suatu pengembangan masyarakat untuk 

meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

7. Gambaran Pemerintahan Kampung 

 

Tabel 13. Pemerintahan Kampung Ono Harjo 

 
No Aparat Kampung Jumlah (orang) Keterangan 

1 Kepala Kampung 1 Lulusan SLTA 

2 Sekretaris Kampung 1 Lulusan D-3 

3 Kepala Urusan 5  

4 Kepala Dusun 5  

5 Kepala Rukun Tetangga (RT) 28  

Jumlah 40  
(Sumber : Profil Kampung Ono Harjo 2016, edit peneliti) 

 

Berdasarkan tabel diatas pemerintahan Kampung Ono Harjo disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan kampung. Aparatur pemerintah kampung yang 

berjumlah 40 orang mulai tingkat kepala kampung (atas) sampai tingkat Kepala 

RT (bawah) akan diawasi  oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang 

berjumlah 9 orang setiap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur 
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kampung. Dalam menjalankan program pengelolaan dana desa BPK mempunyai 

peranan penting dalam mewujudkan praktik kebijakan yang transparansi, 

akuntabilitas dan value of money (manajemen keuangan menurut waluyo 

2007:218). 

 

B. Sejarah Kampung Nambah Dadi 

 

 

1. Kampung Nambah Dadi 

Memasuki suatu wilayah perkampungan, sebuah kampung yang bernama 

Kampung Nambah Dadi merupakan kampung yang jauh dari polusi. Identik 

dengan keadaan pekampungan dan rumah berjajar rapih semi permanen 

menggabarkan penduduk yang sudah mulai maju.  Penduduk sebanyak 9.471 

jiwa beraktivitas keseharianya sebagian besar  sebagai petani di sawah, saat pagi 

hari  tampak  semangat para petani dengan membawa cangkul dan sabit  

kemudian memakai pakaian kebesaranya yaitu baju dan celana panjang serta 

topi caping yang lebar sangat khas di sandang. 

 

Suku Jawa yang mendominasi, kampung Nambah Dadi dihuni penduduk yang 

sebagian besar beraktivitas sebagai petani. Tak sedikit juga warganya yang 

memiliki industri rumahan seperti usaha kelanting, usaha roti lipat, usaha 

emping dan usaha keripik. Kampung  Nambah Dadi berkembang pesat dalam 

bidang ekonomi dan perniagaan dapat dilihat bedasarkan data penduduk 

Kampung Nambah Dadi terdapat 486 jiwa masyarakat yang berwirausaha, di 

urutan kedua setelah bertani. Kampung Nambah Dadi berbatasan langsung 

dengan Kali atau Way Seputih yang airnya mengalir ke persawahan, sawah 

sawah penduduk. Di antara lahan lahan yang luas tersebut berdiri rumah rumah 
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kecil mereka, dan pepohonan tumbuh subur di depan rumah rumah mereka. 

Memasuki jalan utama dipenuhi dengan rumah bangunan semi permanen terbuat 

dari batu bata, kemudian juga terdapat mushola yang digunakan penduduk untuk 

beribadah setiap harinya.  

 

Kampung Nambah Dadi dibuka pada tahun 1959 oleh direktorat transmigasi 

pada Kementrian Transkopeda (transmigasi koprasi dan pembangunan 

masyarakat kampung). Sebelum di buka kawasan ini merupakan hutan belantara 

yang belum dihuni oleh siapapun, pada tahun 1959 pemerintah melaksanakan 

program transmigasi dari pulau Jawa ke Sumatra, transmigasi yang sebagian 

besar diikuti oleh masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Transmigasi tersebut ditempatkan di berbagai wilayah salah satunya adalah 

Nambah Dadi. 

 

Nama Nambah Dadi diambil dari abjat “ N ” yang merupakan istilah atau 

sebutan untuk pembagian wilayah transmigasi pada saat itu. Pemilihan nama 

Nambah Dadi ini adalah kesepakatan masyarakat ketika ingin memberikan nama 

kampung, dari segi bahasa Nambah Dadi diambil dari bahasa jawa yang 

maknanya berbuat untuk menciptakan kampung yang jadi dalam segala hal. 

Selanjutnya pada tahun 1961 pemerintah RI juga melalui jawatan tersebut 

menambah luas wilayah permukiman maupun wilayah pertanian. Bagi kampung 

Nambah Dadi dengan mengadakan kesepakatan dengan pemilik tanah pribumi 

terdekat dengan tanah Nambah Dadi.  

 

Kampung Nambah Dadi termasuk wilayah administratif, kira kira 18 Km ke 

arah barat, terdapat komplek kantor kecamatan, kantor polisi, dan rumah sakit. 
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Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dapat di tempuh dengan waktu 30 menit. 

Ke kota inilah penduduk pergi apabila ada urusan mengenai pemerintahan 

seperti ligalisir Kartu Keluarga, pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan lain lain. 

 

Tabel 14. Pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala kampung 

 Tahun 2015 

 
No Nama Masa Jabatan 

1 Ede Tahun 1959 – Tahun 1962 

2 Syarif Sukur Tahun 1962 – Tahun 1967 

3 Prawiro Harjono Tqhun 1967 – Tahun 1988 

4 Samiarjo Tahun 1972 – Tahun 1980 

5 Sukamdi Tahun 1990 – Tahun 1996 

6 Siswono Tahun 1998 - Tahun 2000 

7 Supriyanto Tahun 2003 – Tahun 2014 
(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2016) 

 

 

Pada masa pergantian Kepala Kampung yang duduk sebagai pejabat sementara: 

Tabel 15. Kepala Kampung yang duduk sebagai pejabat sementara 

 Tahun 2015 

 
No Nama Masa Jabatan 

1 Bapak Joyo Samuri Tahun 1988 - Tahun 1990 

2 Bapak Siswono Tahun 1996 - Tahun 1998 

3 Bapak Suparjo Tahun 1988 

4 Bapak A. Roni Mansur Tahun 2000 - Tahun 2002 

5 Bapak A. Roni Mansur Tahun 2007 
(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2016) 

 

Berdasarkan data-data yang tertera di atas Kampung Nambah Dadi memiliki 

tokoh tokoh masyarakat yang menggantikan Kepala Kampung saat proses 

pergantian kepala Kampung. Demikian data singkat tokoh masyarakat yang 

pernah menjabat kepala kampung dan pejabat sementara pada saat pergantian 

Kepala Kampung, di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar, 

Kabupaten Lampung  Tengah 
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Tabel 16. Struktur pemerintahan Kampung Nambah Dadi Tahun 2015 

 
No Nama Jabatan Struktur Pemerintahan 

1 Ibrahim,S.IP.MM Kepala Kampung 

2 Kesmi Punandar Sekretaaris 

3 Supardiyanto Kaur Pemerintahan 

4 Suharjo Kaur Pembangunan 

5 Ismuharjono Kaur Umum 

6 Supratman Kaur Keuangan 

7 Sunardi Kaur Kesra 

8 Tukiran  Kepala Dusun 1 

9 Ramelan  Kepala Dusun II 

10 Mardiman.SP. Kepala Dusun III 

11 Daliyo  Kepala Dusun IV 

12 Sulardi  Kepala Dusun V 

13 Racmat sidiq Kepala Dusun VI 

14 Tri supaidi Kepala Dusun VII 

15 Sajiyono Kepala Dusun VIII 
Sumber: Data Profil Kampung Nambah Dadi tahun, 2015 

 

2. Luas Wilayah 

 

Kampung Nambah Dadi memiliki luas wilayah 2635 Ha, masing masing 

digunakan sebagai lahan perkebunan 632 Ha, lahan pertanian 1.373 Ha, 

peladangan 205 Ha dan 425 Ha sebagai lahan pemukiman, secara umum pola 

pemukiman penduduk mengikuti jalur jalan. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kampung Ono Harjo 

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Karang Endah 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan  Kampung Terbanggi Besar 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Seputih 

 

3. Potensi Sumber Daya Manusia 

 

Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Makna  pendidikan bagi masyarakat Kampung Nambah Dadi yang sebagian 

besar bekerja sebagai petani sangatlah penting. Tidak ada satu pun informan 
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penelitian ini yang memberikan makna lain tentang urgensi pendidikan. 

Namun, bagi kebanyakan mereka pendidikan yang dimaksud hanya sampai 

jenjang pendidikan menengah. Persepsi mereka tentang biaya pendidikan 

tinggi yang mahal, menyebabkan mereka tidak memiliki pengharapan untuk 

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan 

merupakan hal yang paling utama dalam mengatasi masalah kemiskinan di 

indonesia. Hal ini dikarenakan jika masyarakat ingin bersaing di era 

globalisasi, maka mereka harus memiliki pendidikan yang mumpuni. Agar 

pendidikan dapat berjalan dengan baik, salah satu pendukungnya adalah 

sarana dan prasaran yang memadai. Kampung Nambah Dadi merupakan 

kampung yang tergolong memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 

Berikut tabel penduduk Kampung Nambah Dadi berdasarkan tingkat 

pendidikan. 

 

Tabel 17. Pengelompokan Penduduk Kampung Nambah Dadi berdasarkan 

 Tingkat Pendidikan Tahun 2015 

 

No Pendidikan Masyarakat Jumlah (Jiwa) Persentase (%)  

1 Belum sekolah 1982 20,92 

2 Tidak sekolah 16 0,16 

3 Pernah sekolah tetapi tidak tamat 234 2,47 

4 Tamat SD/Sedrajat 2016 21,28 

5 SLTP/sedrajat 2321 24,50 

6 SLTA/sederajat 2478 26,16 

7 D-1 128 1,35 

8 D-2 94 0,99 

9 D-3 90 0,95 

10 S-1 87 0.91 

11 S-2 22 0,23 

12 S-3 3 0,03 

Jumlah 9.471 100,00 
Sumber: Data Profil Kampung Nambah Dadi Tahun 2015, (diolah oleh peneliti,2016) 
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Kesadaran tentang akan pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun 

baru terjadi beberapa tahun ini. Sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP 

mendominasi yakni peringkat pertama yaitu mencapai 6.815 orang. Angka ini 

menunjukan bahwa tingkat kesadaran penduduk pada pendidikan tergolong 

tinggi.  

 

4. Geografis Kampung Nambah Dadi 

 

Wilayah Kampung Nambah Dadi diapit oleh beberapa kampung yaitu sebelah 

Barat Kampung Poncowati, sebelah Barat Daya kampung Karang Endah, dan  

Timur Laut Kampung Onoharjo. Secara umum Kampung Nambah Dadi 

memiliki ketinggian tempat 48 Mdl dengan suhu rata rata harian 25 sampai 30 

C. Ditinjau dari pola pemukiman wilayah pemukiman penduduk dibagi menjadi 

3 wilayah masing masing wilayah terdiri dari 3 dusun dan ada yang terdiri atas 2 

dusun sehingga total ada 8 dusun. 3 wilayah ini adalah wilayah barat, tengah dan 

timur. 

a. Bentang wilayah   : 905 datar 

b. Banyaknya curah hujan : 2000/3000 MM 

c. Ketinggian Tempat  :48 Mdl 

d. Suhu rata rata harian  :25-30 C 

 

5. Kondisi Penduduk Berdasarkan Etnis 

 

 

Dari data yang diperoleh kantor sekertariat Kampung Nmbah Dadi jumlah 

penduduk Kampung Nambah Dadi telah mencapai 9.471 jiwa, yang sebagian 

besar oleh laki laki. Mayoritas penduduk yang mendiami Kampung Nambah 

Dadi ini berasal dari suku Jawa, selebihnya adalah suku Sunda. Bedasarkan asal 
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usulnya penduduk Kampung Nambah Dadi dibagi menjadi delapan dusun, dusun 

1 dipimpin oleh bapak Tukiran, dusun 2 dipimpin oleh bapak Ramelan, dusun 3 

dipimpin oleh bapak Mrdiman, dusun 4 dipimpini bapak Daliyo, dusun 5 

dipimpin bapak Sulardi, dusun 6 dipimpin bapak Racmat, dusun 7 dipimpin oleh 

bapak Supaidi dan dusun 8 dipimpin bapak Sajiono.  

 

Keragaman  suku bangsa ini dapat kita jumpai di Kampung Nambah Dadi, di 

mana terdapat berbagai etnis dari berbagai daerah di Indonesia yang bermukim 

di kampung ini. Suku Jawa di Kampung Nambah Dadi merupakan suku 

terbanyak di wilayah tersebut, dengan  jumlah yaitu 2.837 perempuan dan 2.888 

laki laki diikuti suku Sunda dengan jumlah perempuan 1.817 dan laki laki 1.915. 

Hal ini dapat dilihat melalui penduduk Kampung Nambah Dadi  bedasarkan 

suku bangsa, sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah: 

Tabel 18. Penduduk Kampung Nambah Dadi berdasarkan Suku 

Tahun 2014 

 

No Etnis Jumlah Presentase 

1 Jawa 5725 60,44 

2 Sunda 3732 39,40 

3 Batak 4 0,04 

4 Lampung 3 0,03 

5 Palembang 7 0,07 

Jumlah 9471 100,00 
Sumber : Data Profil Kampung Nambah Dadi Tahun, 2015  

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bermukim  di 

Kampung Nambah Dadi sangat beragam, yaitu Jawa, Sunda, Batak, Lampung 

dan Palembang. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Kampung ini 

senantiasa hidup rukun dan saling menghargai. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

tidak adanya konflik antar masyarakat yang berakar dari perbedaan suku bangsa. 
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Keragaman suku bangsa justru berkorelasi positif terhadap berbagai aspek 

kehidupan, di antaranya etos kerja masyarakat dan pertisipasi pendidikan. 

 

6. Penduduk Bedasarkan Matapencaharian 

 

Wilayah Kampung Nambah Dadi merupakan kawasan pertanian, peternakan dan 

perniagaan, ini tertera bedasaarkan matapencaharian penduduk Kampung 

Nambah Dadi sebagaian besar yaitu petani. Jenis pertanian yang dijalankan 

adalah persawahan dengan sistem tanah basah atau pengairan. Selain bersawah 

para penduduk juga beternak, seperti beternak sapi, kambing dan kerbau yang 

agak populer dalam kalangan penduduk Kampung Nambah Dadi. Hewan Sapi 

yang memiliki nilai jual tinggi permintaan dari berbagai daerah sebagai bahan 

dasar makanan seperti bakso dan berbagai keperluan lainya. Hal ini yang 

menjadikan sebuah pilihan bagi penduduk Kampung Nambah Dadi untuk 

beternak. 

 

Berniaga juga merupakan mata pencaharian utama di Kampung Nambah Dadi 

yaitu berniaga secara kecil kecilan di pasar hinggalah perniagaan industri 

rumahan Kudapan seperti kelanting, keripik, roti lipat dan sebaginya. Usaha 

usaha seperti inilah yang diminati penduduk Nambah Dadi, selain mengandalkan 

keterampilan yang dimiliki, usaha seperti ini tidak membutuhkan modal yang 

sangat besar. Kebutuhan hidup sangat beragam jenisnya, oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup tersebut diperlukan usaha bekerja baik dalam sektor 

formal maupun nonformal. 

 

Matapencaharian utama adalah pertanian sebanyak 3.283 jiwa dikuti oleh 

wirausaha 486 jiwa, pedagang 265 jiwa dan peternak 134 jiwa. Di samping 
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keempat mata pencaharian ini penduduk kampung Nambah Dadi terlibat dalam 

pemerintahan, pengrajin, montir, nelayan, buruh, tukang bangunan dan 

sebaginya.  Dilihat dari matapencaharianya, berikut Tabel 19. pengelompokan 

jumlah penduduk bedasarkan matapencaharian. 

Tabel 19. Pengelompokan Jumlah Penduduk Bedasarkan 

 Mata Pencaharian Tahun 2015 
 

No Mata Pencaharian Jumlah Presentase 

1 Petani 3.283 63,79 

2 Buruh Tani 542 10,53 

3 PNS 133 2,58 

4 Pengrajin 5 0,97 

5 Pedagang 265 5,14 

6 Peternak 134 2,60 

7 Montir / Bengkel 32 0,62 

8 Dokter 2 0,03 

9 Nelayan - - 

10 Wirausaha 486 9,44 

11 Tukang Bangunan 109 2,11 

12 Buruh Pabrik, dll 155 3,01 

Jumlah 5146 100,00 
Sumber : Data Profil Kampung Nambah Dadi, 2015 (diolah oleh peneliti,2016) 

 

Kampung Nambah Dadi secara geografis merupakan kampung yang tidak jauh 

dari kota tepatnya 18 km atau jarak tempuh dalam waktu 25 menit, dilihat dari 

mata pencaharianya penduduk sangatlah beragam, hal ini dipengaruhi oleh 

tersedianya lapangan pekerjaan dan kemudahan untuk mengaksesnya. Adapun 

usaha atau pekerjaan masyarakat Kampung Nambah Dadi dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, sebagaimana disajikan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

hampir sebagian besar penduduk bekerja di sektor nonformal. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat maka masyarakat lebih memilih 

bekerja di sektor informal dari pada formal. 
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7. Gambaran Pemerintahan Kampung 

Tabel 20. Pemerintahan Kampung Nambah Dadi Tahun 2015 

 

No Aparat Kampung Jumlah Keterangan 

1 Kepala Kampung 1 Lulusan S-1 

2 Sekretaris Kampung 1 Lulusan D-3 

3 Kepala Urusan 5  

4 Kepala Dusun 8  

5 Kepala Rukun Tetangga (RT) 43  

Jumlah 55  
Sumber: Data Profil Kampung Nambah Dadi, 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas Kampung Nambah Dadi memiliki perbedaan jumlah 

dari tabel sebelumnya yang sama tentang pemerintahan kampung yaitu di 

Kampung Ono Harjo. Fenomena membuktikan kebutuhan aparatur kampung 

disesuaikan dengan luas wilayah pemerintahan kampung. Dengan jumlah 

aparatur kampung 55 orang akan memaksimalkan setiap program pembangunan 

yang harus ditentukan dengan musyawarah untuk memilih pembangunan 

prioritas setiap tahunnya. Dana desa merupakan program pemerintah pusat yang 

langsung diturunkan ke tingkat paling bawah yaitu pemerintahan desa atau 

dalam hal ini pemerintahan kampung. Aparatur kampung Nambah Dadi juga 

diawasi BPK sebagai pengontrol internal dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya agar maksimal. Dengan jumlah 9 orang dan latar belakang pendidikan 

strata S-1, ketua BPK dituntut mampu memaksimalkan fungsinya. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan keuangan desa 

dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo dan Kampung 

Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, 

yang diukur melalui fungsi manaejemen menurut G.R. Terry fungsi 

manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling dapat 

dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana 

kampung 2015. Mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan publik 

menurut Waluyo yaitu transparansi, akuntabilitas dan money of value. 

Indikator akuntabilitas dan money of value yang sudah dapat dikatakan baik. 

Poin transparansi di Kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di 

Kampung Nambah Dadi lebih baik. 

 

2. Dalam pengelolaan dana kampung, terdapat faktor-faktor pendukung  dan 

penghambat pengelolaan dana desa di Kampung Ono Harjo dan Kampung 

Nambah Dadi Kecamatan  Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 
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a. Faktor pendukung, yaitu: 

1) Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi mempunyai 

sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana desa 2015. 

2) Antusias warga yang tinggi dalam agenda musrenbang masing-masing 

kampung, membuat perencanaan pembangunan yang partisipatif.  

 

b. Faktor penghambat, yaitu: 

1) Kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang 

pelaksanaan dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas 

wewenang pengelolaan dana kampung tahun 2015. Pelaksana 

penanggungjawab kegiatan masih belum bisa tepat waktu dalam 

menjalankan tugasnya seperti mengumpulkan bukti yang sah berupa 

nota pembayaran dan foto-foto kegiatan di Kampung Nambah Dadi. 

2) Transparansi pada pengelolaan dana kampung Ono Harjo masih 

rendah dalam pengawasan pengelolaan dana kampung 2015 hanya 

bisa diakses oleh BPK. 

3) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana di Kampung 

Nambah Dadi. Sehingga Sulitnya untuk berkomitmen melakukan 

pembangunan secara adil dan merata. 

4) Pemanfaatan IT yang belum maksimal pada sistem 

pertanggungjawaban kampung dalam memenuhi spj tepat waktu.   
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B. Saran 

 

1. Tim pendamping dari kecamatan dan kabupaten lebih mengoptimalkan 

fungsinya melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan pengelolaan dana 

kampung kepada aparatur kampung (pelaksana kegiatan) yang dilakukan 

secara rutin dan berkala.  

2. Adanya alat informasi pengelolaan dana kampung seperti papan informasi 

(mading) di balai kampung untuk menerapkan prinsip transparansi 

pengelolaan dana kampung. Sehingga masyarakat dengan mudah 

mengakses informasi pengelolaan dana kampung. 

 

3. Pemilihan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung 

dan masyarakat dengan mengoptimalkan dana desa yang telah diperoleh. 

 

4. Penerapan sistem Informasi Teknologi (IT) dalam pengelolaan dana 

kampung mulai awal pengumpulan RAPBK sampai dengan pengumpulan 

spj. sehingga membutuhkan SDM yang bisa IT untuk menjalankan 

administrasi yang lebih efisien dan efektif. Karena dengan IT akan 

menghemat biaya dan mengehemat waktu. 
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