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ABSTRAK

Yulia Ika Sulistyaningsih. 2016. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 
(Studi Pada Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). Skripsi. 
Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Brawijaya.
Dosen Pembimbing : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si dan Dr. Alifiulahtin 
Utaminingsih, M.Si 

Penelitian ini memaparkan tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di 
Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini 
untuk menggambarkan efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 
responsivitas, dan ketepatan dari pelaksanaan ADD Tahun 2015 yang ada di Desa 
Bareng serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan ADD. 
Unit analisis penelitian ini adalah pelaksanaan ADD dengan dua pisau analisis. 
Pertama, Teori Evaluasi Kebijakan William N.Dunn yang terdiri dari enam 
indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan 
ketepatan. Kedua, Konsep ADD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 
Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 
Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang. Sedangkan, dari enam 
indikator untuk mengevaluasi pengelolaan ADD hanya ada dua indikator yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu indikator 
pemerataan dan ketepatan. 

Kata Kunci : Evaluasi, Alokasi Dana Desa
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ABSTRACT

Yulia Ika Sulistyaningsih. 2016. The managementof evaluation Village Funds 
Allocation (ADD) by regulation regents number 17 of 2015 (Studies in Bareng 
village, district Bareng and Regent Jombang). Mini Thesis. Department of 
Governmental Studies. Faculty of Social and Political Science. University of 
Brawijaya.
Supervisor: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si and Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, 
M.Si.

This research explains the management of evaluation Village Funds 
Allocation (ADD) by regulation regents number 17 of 2015 (Studies in Bareng 
village, district Bareng and Regent Jombang). This purpose of this research to 
describe effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, the of the 
year 2015 add that existed in the Bareng village and konows supporting factors 
and inhibitors the ADD. Unit analysis research is the ADD with two blades 
analysis, first, the theory policy evaluation William N. Dunn consisting of six 
namely the effectiveness of indicators, efficiency, adequacy, equity, 
responsiveness and precision. Second, the consept of ADD. This research in a 
qualitative descriptive with data collection through interviews and documentation. 
The determinan of informants interviewed in this study used technique purposive 
sampling. The results that ADD management involving planning, implementation 
and accountability is in accord regulation regents number 17 of 2015 on the 
procedure for the alloction and distribution ADD Jombang district. While, of the 
six indicators ADD to evaluate management there are two indicator regulation 
rules applicable which are distribution and accuracy.

Keywords : Evaluation, Village Funds Allocation
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yang bersangkutan

LPMD Lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan 
secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong 
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masyarakat, melaksanakan, dan mengendalikan 
pembangunan

Musdes Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan 
atas penyelesauan masalah di tingkat dusun.

Musrenbangdes Forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan 
desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan 
(RKP) tahun anggaran yang direncanakan.

PAD Terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya,  partipasi, 
gotong royong, pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan 
pihak ektiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 

PAPD Bertugas dalam menyelenggarakan sebagaian urusan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di bidang 
pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.

PID Perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan 
kepada desa untuk setiap program sesuai dengan prioritas 
pembangunan.

PKK Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita 
untuk taat berpatisipasi dalam pembangunan Indonesa.

PNPM Program nasional dalam wujud kerangka sebagai dasar dan 
acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PTPKD Berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari 
Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

RAB Meliputi anggaran biaya produksi, pemasaran, biaya 
administrasi dan biaya umum lainnya.

RAPBDes Peraturan yang memuat rancangan sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran desa dalam periode satu tahun.

RKD Rekening tempat penyimpanan keuangan desa

RKP Desa Dokumen rencana pembangunan desa untuk periode satu 
tahun

RKUD Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
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RKUN Rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oeleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk emnampung seluruh penerimaan 
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada 
bank sentral.

RPMJDes Dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang 
memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan 
keuangan desa dan kebijakan umum desa. 

SILTAP Gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah 
diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat 
desa oleh Pejabat yang berwenang

SPJ Berisi rincian penggunaan dana, kwitansi, nota belanja, 
berita acara penerimaan barang, dan dokumentasi hasil 
kegiatan.

TPD Pelaksana ADD dalam bidang pembangunan

UU Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 
Presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai 
aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan 
hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka 
mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-Undang 
dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip 
yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan 
hubungan di antara keduanya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dengan studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. 

Peneliti ingin mengetahui sejauhmana evaluasi pengelolaan ADD berdasarkan 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran ADD yang ada di Desa Bareng Kecamatan Bareng 

Kabupaten Jombang. Evaluasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi yakni 

pemerintah desa dan secara luas nantu bisa berpengaruh pada pemerintah daerah 

yang bersangkutan. Jika kebijakan ADD efektif dan selalu dievaluasi dalam 

menggerakan pembangunan di desa, maka secara makro pembangunan daerah 

juga akan meningkat.

Kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi semua program dalam 

APBDesa.1 Misalnya pembelian alat tulis kantor, belanja PKK, karang taruna, 

makanan tambahan balita, pembangunan fisik, sarana dan prasarana desa, 

program yang berasal dari petunjuk penetapan dan petunjuk tenis, serta semua 

kegiatan yang berkaitan dengan visi misi desa. Sementara itu, evaluasi ADD 

dilakukan setiap bulan pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang 

pelaksanaan penggunaan dana ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi

1Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 22 
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dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawannya 

adalah pertanggungjawaban APBDesa. 

Desa Bareng adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bareng, 

Kabupaten Jombang. Desa Bareng memiliki delapan dusun yakni Dusun Bareng, 

Mojounggul, Jeruk Kuwik, Kembang Tanjung, Kedungpring, Tegalrejo, 

Kedunggalih, dan Banjarsari. Desa Bareng merupakan desa yang menjadi pusat 

keramaian ekonomi di Kecamatan Bareng dikarenakan adanya pasar umum yang 

ada di desa ini. Desa Bareng merupakan desa yang cukup mudah dijangkau. 

Meskipun cukup jauh dengan pusat ibukota kabupaten atau kota. Ada beberapa 

alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

evaluasi pengelolaan ADD di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten 

Jombang, yaitu :

Pertama, Desa Bareng ini yang mendapat ADD paling tinggi 

dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Jombang. Hal ini dapat 

dilihat dilampiran 1 (satu) tentang Besaran ADD Kabupaten Jombang Tahun 2014 

dan 2015. Desa Bareng sendiri dari tahun 2014 ke 2015 mendapatkan peningkatan 

ADD yang cukup signifikan. Pada Tahun 2014 mendapat ADD Rp 191.079.217,-

sedangkan pada tahun 2015 mendapat Rp 466.226.255.2 Pembagian ADD di Desa 

Bareng melalui 2 (dua) tahap yakni yang tahap pertama sebanyak Rp 

139.867.877,00 dan tahap kedua sebanyak 326.358.378,00.3 Tetapi yang 

2 Wawancara dengan Moch.Ronny selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD tanggal 3 
September 2016 pkl 09.00

3 Wawancara dengan Elyk selaku Staf Keuangan Bareng tanggal 22 Oktober 2016 pukul 10.15
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digunakan dicenderungkan pada tahap kedua dananya digunakan untuk rehab 

balai desa yang memakan dana sebanyak Rp 107.000.000,00.4

Ya memang mbak Desa Bareng mendapat ADD paling tinggi, tetapi di 
2016 tidak. Nanti rencananya pada tahun 2016 rehab balai desa ini dilanjutkan 
kembali menggunakan dana ADD tersebut. Jadi, selama dua tahun berturut-turut 
ADD digunakan untuk perbaikan fasilitas di balai desa, tetapi yang 2016 belum 
dilakukan mbak karena menunggu dana ADD cair yang tahap kedua. Yang tahap 
pertama kan sudah ada ketentuannya dipergunakan penghasilan tetap, tunjangan 
perangkat desa, operasional pemerintah desa, bantuangan keuangan BPD dan 
RT/RW, lah nanti kita baru memakai ADD yang pencairan tahap kedua ya seperti 
ADD tahun 2015 kemarin mbak.5

Kedua, ADD ini berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota.Bisa 

disimpulkan berarti ADD merupakan uang rakyat yang diperuntukkan kembali 

untuk rakyat sendiri. Seharusnya dalam hal perencanaan ADD ini masyarakat 

Desa Bareng diberi ruang dan waktu untuk menyalurkan aspirasinya pada 

musrenbang, tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk 

menghadiri musrenbang tersebut. Tokoh masyarakat yang mewakili dalam 

musrenbang ini berasal dari kepala dusun dan pilihan kepala dusun saja. Begitu 

pula hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan 

realisasi belanja tidak disosialisasikan ke masyarakat desa. 

Ketiga, adanya anggapan aparatur desa bahwa dokumen yang berkaitan 

dengan anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran 

yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari 

tidak transparannya praktik tata pemerintahan.6 Padahal model tata pemerintahan 

4 Laporan Pertanggung Jawaban Desa Bareng Tahun 2015 hlm 3
5 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa Bareng tanggal 8 Agustus 2016 pukul 10.11
6 Agus Dwiyanti dkk. Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 

Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah 
Mada. 2003. Hlm 73
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desa yang baik, dalam implementasinya diawali dengan operasionalisasi 

pengelolaan ADD dengan menggunakan formula sebagai instrumen pertama. 

Pembangunan yang didanai ADD tidak sepenuhnya tercukupi sehingga 

memerlukan swadaya masyarakat. Dimana masyarakat desa memberikan 

sumbangan dalam bentuk material dan non material demi keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan tersebut. Tingginya sikap kegotong royongan antar 

warga desa tentu memiliki dampak positif karena dapat menekan biaya 

pembangunan. Hanya saja kurang terbukanya pemerintah desa terhadap arah 

pengelolaan anggaran menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan 

masyarakat.

Untuk menganalisis evaluasi pengelolaan ADD maka penelitian ini 

dipertajam dengan Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn yang memiliki enam 

indikator yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan 

ketepatan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui selama pengelolaan ADD 

bagaimana tingkat ketercapaian program ADD dimaksud terhadap tujuan ADD 

yang sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang. Hal ini

dilakukan karena pemerintah desa telah diberikan tanggung jawab untuk 

membangun desa dengan otonomi desa, sehingga perlu dilihat apakah ADD sudah 

dilaksanakan secara baik atau belum. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan 
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Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 (Studi Pada Desa Bareng Kecamatan 

Bareng Kabupaten Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana evaluasi pengelolaan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD berdasarkan Peraturan 

Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa Bareng Kecamatan Jombang 

Kabupaten Jombang Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah 

a Untuk mengetahui penjelasan tentang efektifitas dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

b Untuk mengetahui penjelasan tentang efisiensi dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

c Untuk mengetahui penjelasan tentang kecukupan dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

d Untuk mengetahui penjelasan tentang pemerataan dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.
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e Untuk mengetahui penjelasan tentang responsivitas dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

f Untuk mengetahui penjelasan tentang ketepatan dari pengelolaan ADD 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa 

Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang evaluasi pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan 

Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 (Studi pada Desa Bareng Kecamatan 

Bareng Kabupaten Jombang) diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

a Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan ADD yang efektif, 

efektivitas, dan transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat sebagai kinerja pemerintah desa.

b Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya untuk 

mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa khususnya 

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD demi terwujudnya 

hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai 3 bagian penting diantaranya yaitu studi 

terdahulu, kajian teori atau konsep dan alur pikir. Pertama, yaitu studi terdahulu 

dimana studi terdahulu yaitu untuk membandingkan penelitian ini dengan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, kajian teori yang digunakan dalam 

penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi menurut 

William N. Dunn. Ketiga, alur pikir penelitian yang menggambarkan dari konsep 

penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini

No Penelitian
Teori, Jenis dan 

Bentuk 
Penelitian

Pembahasan

1. Evaluasi Formula Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten 
Pemalang Tahun 2011
(Santi Agustina, 2012)

Teori Kapasitas 
Fiskal, Deskriptif 
Kualitatif, Tesis

Penelitian ini bertujuan 
menghitung ADD dengan 
pendekatan regresi, 
dimana dengan cara ini 
akan mendapat besaran 
kapasitas dan kebutuhan 
fiskal masing-masing desa 
yang kemudian akan 
dihitung fiskal gap. Dasar 
pengalokasiannya adalah 
fiskal gap (ADD 
proporsional) dan belanja 
pegawai (ADD minimal).



8

2. Akuntabilitas Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Alokasi 
Dana Desa dalam Proses 
Pembangunan di Desa 
Dasri Kecamatan 
Tegalsari Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2013
(Risti Valentina Huri dan 
Djoko Supatmoko, 2015)

Konsep 
Akuntabilitas, 
Dekriptif 
Kualitatif, 
Artikel Ilmiah 
Mahasiswa

Penelitian ini fokus 
terhadap bentuk dan 
sistem akuntabilitas 
pengelolaan dan 
pemandaan ADD di Desa 
Dasri tahun 2013. 
Penelitian ini didukung 
dengan adanya 
pengawasan teknis, 
operasional dan evaluasi 
yang dilakukan Tim 
Pendamping Kecamatan, 
BPD guna membuktikan 
adanya penerapan 
akuntabilitas dan 
transparan dalam 
pengelolaan ADD di Desa 
Dasri.

3. Akuntabilitas Keuangan 
Desa : Evaluasi 
Pengelolaan ADD di 
Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2014
(Premanita Santri, 2015)

Konsep 
Akuntabilitas, 
Deskriptif 
Kualitatif, 
Skripsi

Penelitian ini bertujuan 
mendiskripsikan 
akuntabilitas evaluasi 
pengelolaan ADD yang 
terdiri dari 5 (lima) tahap 
yaitu tahap perencanaan, 
pencairan dan penyaluran, 
penggunaan, pengawasan 
dan pertanggungjawaban 
ADD, serta menjelaskan 
faktor penghambat dan 
solusi yang 
direkomendasikan.

4. Evaluasi  Alokasi Dana 
Desa Pada Pemerintah 
Kota Banjar Provinsi 
Jawa Barat Studi 
Komparasi pada Desa 
Mekarharja Kecamatan 
Purwaharja dan Desa 
Sukamukti Kecamatan 
Pataruman

Teori Evaluasi, 
Deskriptif 
Kualitatif, Tesis

Penelitian ini fokus ke 
evaluasi pelaksanaan 
kebijakan ADD dan 
menganalisis sejauhmana 
pengelolaan ADD tersebut 
mampu mencapai kedua 
tujuan besar kebijakan 
ADD tersebut.
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(Dwi Astuti Apriyani, 
2015)

5. Evaluasi Kebijakan ADD 
Desa Amang Kecamatan 
Ngabang Kabupaten 
Landak
(Maifitriatno, 2015)

Teori Evaluasi, 
Deskriptif 
kualitatif, Jurnal

Penelitian ini 
mengevaluasi pelaksanaan 
ADD yang ada di Desa 
Amang dikarenakan 
terdapat permasalahan 
yakni masih rendahnya 
tingkat pembangunan fisik 
di Desa Amang 
Kecamatan Ngabang 
Kabupaten Landak.

Sumber : Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber tahun 2016

Tabel di atas merupakan penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan 

dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

evaluasi pengelolaan ADD yakni, pertama penelitian oleh Santi Agustina yang 

berjudul “Evaluasi Formula ADD di Kabupaten Pemalang Tahun 2011”.7

Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian deskriptif kualitatif 

saja, dikarenakan penelitian ini adalah tesis menggunakan Teori Kapasitas Fiskal. 

Penelitian ini bertujuan menghitung besaran ADD dengan menggunakan 

pendekatan regresi berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni hanya 

membahas tentang evaluasi pengelolaan ADD. Penelitian ini menyebutkan 

dengan penghitungan regresi mendapatkan variabel-variabel yang signifikan 

dalam penghitungan kapasitas dan kebutuhan masing-masing desa. Pendekatan 

regresi ini dalam menghitung kapasitas dan kebutuhan fiskal desa mempunyai 

kelemahan terutama terkait keterbatasan data (data potensi ekonomi desa dan 

pendapatan perkapita desa), sehingga apabila pemerintah Kabupaten atau Kota 

7 Santi Agustina, “Evaluasi Formula ADD Di Kabupaten Pemalang Tahun 2011, (Tesis Fakultas 
Ekonomi Progam Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik), Jakarta, November 2012, 
diunduh dari file:///C:/Users/Acer/Download/file.unlocked.pdf pada 14 Juni 2016 pukul 
10.00 WIB.
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akan menggunakan pendekatan regresi disarankan bekerjasama dengan Badan 

Pusat Statistik (BPS)dalam penyediaan data desa yang lebih lengkap dan akurat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risti Valentina Huri dan Djoko 

Supatmoko yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan ADD 

Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2013”.8 Perbedaan dari penelitian yakni penelitian ini fokus 

terhadap bentuk dan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan ADD 

Desa Dasri Tahun 2013, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap evaluasi 

pengelolaan ADD. Perbedaan yang lain adalah penelitian ini hanya sebatas artikel 

ilmiah mahasiswa sedangkan peneliti penelitian tugas akhir skripsi. Persamaan 

terletak pada jenis penelitian yakni penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini membahas tentang adanya pengawasan teknis, operasional 

dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan dan BPD guna 

membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan 

ADD di Desa Dasri. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi 

terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini ada tujuh responden 

yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua 

BPD, Ketua LPMD, Tim Pendamping Kecamatan. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

8 Risti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko, “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan ADD 
Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2013”, (Artikel Ilmiah Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNEJ), 
Jember, 2015, diunduh dari 
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64296/RISTI%20VALENTINA%20
HURI.pdf?sequence=1 pada 14 Juni 2016 pukul 10.06 WIB.

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64296/RISTI%20VALENTINA%20HURI.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64296/RISTI%20VALENTINA%20HURI.pdf?sequence=1
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Penelitian ketiga berjudul “Akuntabilitas Keuangan Desa : Evaluasi 

Pengelolaan ADD di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014”9 dilakukan oleh 

Premanita Santri. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini 

membahas tentang akuntabilitas dan evaluasi pengelolaan ADD sedangkan 

penelitian peneliti hanya fokus ke evaluasi pengelolaannya saja. Penelitian ini 

menggunakan studi kasus dengan lokasi penelitian di 27 desa yang ada di 

Kabupaten Wonogiri, sedangkan peneliti hanya fokus ke satu desa yang ada di 

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Persamaan dari penelitian ini sama-sama 

menggunakan teknis penelitian deskriptif kualitatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti Apriyani yang 

berjudul “Evaluasi ADD Pada Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat : 

Studi Komparasi PAD Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja dan Desa 

Sukamukti Kecamatan Pataruman”.10 Perbedaan dari penelitian ini yaitu 

penelitian ini untuk tesis sedangkan peneliti baru skripsi tetapi dalam segi 

pembahasan hampir sama. Penelitian ini sama-sama menggunakan Teori Evaluasi. 

Hal yang dievaluasi dan kemudian dideskripsikan dalam penelitian ini adalah 

kondisi pengelolaan ADD apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yakni Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan 

9 Premanita Santri, “Akuntabilitas Keuangan Desa : Evaluasi Pengelolaan ADD di Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2014”, (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), 
Surakarta, 2015, diunduh dari http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811/Akuntabilitas-
Keuangan-Desa-Evaluasi-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-ADD-di-Kabupaten-Wonogiri-
Tahun-2014 pada 14 Juni 2016 pukul 10.12 WIB.

10 Dwi Astuti Apriyani, Evaluasi ADD Pada Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat : Studi 
Komparasi Pad Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja dan Desa Sukamukti Kecamatan 
Pataruman, (Tesis S2 Administrasi Publik UGM), Yogyakarta, 2015, diunduh dari 
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=83972&mod=penelitian_detail
&sub=PenelitianDetail&typ=html pada 14 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811/Akuntabilitas-Keuangan-Desa-Evaluasi-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-ADD-di-Kabupaten-Wonogiri-Tahun-2014
http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811/Akuntabilitas-Keuangan-Desa-Evaluasi-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-ADD-di-Kabupaten-Wonogiri-Tahun-2014
http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811/Akuntabilitas-Keuangan-Desa-Evaluasi-Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-ADD-di-Kabupaten-Wonogiri-Tahun-2014
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=83972&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=83972&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
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Alokasi Dana Desa sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Bupati Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten 

Jombang. Selanjutnya dilakukan evaluasi sejauhmana kebijakan tersebut mampu 

mencapai tujuannya. 

Penelitian kelima yang berjudul “Evaluasi Kebijakan ADD di Desa 

Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak” oleh Maifitriatno.11Persamaan 

dari penelitian ini dari segi jenis penelitian dan teori yang digunakan, yaitu 

deskriptif kualitatif dan menggunakan Teori Evaluasi. Penelitian ini fokus ke 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD karena terdapat masalah rendahnya 

tingkat pembangunan fisik tidak melihat dari peraturan yang ada. Hasil dari 

penelitian ini adalah masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)yang 

dimiliki aparatur pemerintah desa. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, 

diharapkan pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan 

potensi-potensi yang ada di desa, dengan hal tersebut pemerintah tidak harus 

selalu bergantung pada pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya yang dapat 

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan kelima penelitian yang sudah diuraikan di atas, penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang ada. 

Penelitian peneliti cenderung memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Astuti Apriyani yang berjudul “Evaluasi ADD Pada 

Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat : Studi Komparasi Pad Desa

11 Maifitriatno,”Evaluasi Kebijakan ADD di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten 
Landak”, (Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 1Edisi Maret 2015), 
diunduh dari jurnafi.untan.ac.id/index.php/publik/article/viewFile/569/pdf_24 pada 29 
September 2016 pukul 21.30 WIB
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Mekarharja Kecamatan Purwaharja dan Desa Sukamukti Kecamatan 

Pataruman”. Penelitian yang fokus ke evaluasi dan kemudian dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah kondisi pengelolaan ADD apakah telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa sedangkan peneliti menggunakan 

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 

Penyaluran Kabupaten Jombang. Selanjutnya dilakukan evaluasi sejauhmana 

kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya. 

Penjelasan tentang penelitian terdahulu di atas merupakan penelitian yang 

hampir relevan dengan penelitian peneliti, dengan beberapa persamaan dan 

perbedaan yang sudah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2 Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam sub bab ini peneliti menjelaskan tentang Teori Evaluasi Kebijakan 

Publik dan definisi ADD dengan harapan dapat menjawab rumusan pertanyaan 

yang telah diajukan. Berikut ini penjabarannya:

2.2.1 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah salah satu tingkatan di dalam proses terjadinya kebijakan 

publik. Evaluasi adalah cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program 

sudah berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang 

beragam, tetapi peneliti mengfokuskan ke Teori Evaluasi Kebijakan menurut 

William N.Dunn. Menurut William N. Dunn evaluasi adalah :
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Secara umum sitilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 
(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata 
yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti 
satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan 
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.12

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah hasil 

kebijakan dimana pada akhirnya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran 

kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah hasil akhir dari suatu proses kebijakan.

2.2.2 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi mempunyai sejumlah fungsi dalam analisis kebijakan. Menurut 

William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu :

Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid 
dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi 
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada 
aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan 
masalah dan rekomendasi.13

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi adalah suatu proses kebijakan yang paling dikarenakan dengan evaluasi 

dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui 

tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Evaluasi kebijakan 

sendiri memiliki karakteristik yang itu membedakannnya dari metode-metode 

analisis kebijakan lainnya. Karakteristik evaluasi kebijakan adalah:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada 
penilaian menyangkuta keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan 
program.

12 William N. Duunn, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 
2003, hlm 608

13 Ibid, hlm 609-610
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2. Interdepensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” 
maupun “nilai”.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif berbeda 
dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan 
masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi 
mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan 
dan sekaligus cara.14

Berdasarkan penjelasakan di atas, disimpulkan bahwa karakteristik 

evaluasi terdiri dari empat karakter. Karakter yang pertama yaitu fokus nilai, 

karena evaluasi merupakan juga penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan 

pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, interdrependensi fakta-nilai, 

karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari 

tingkat kinerja tetapi juga diihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat 

memecahkan masalah. Ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau, ini diartikan 

bahwa tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga 

hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Terakhir yang 

keempat adalah dualitas nilai. Nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik 

rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang 

diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

2.2.3 Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn mengevaluasi suatu program atau kebijakan 

publik diperlukan adanya suatu indikator atau kriteria untuk mengukur 

sejauhmana keberhasilan atau kebijakan publik tersebut dijalankan.15Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn. Dimana  peneliti 

menggunakan evaluasi kebijakan sebagai dimensi dan menggunakan enam kriteria  

14 Loc.cit
15Ibid, hlm 610
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yang diungkapkan oleh Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan,  

responsivitas, dan ketepatan sebagai indikator dari implementasi kebijakan yang 

akan dievaluasi.

Tabel 2.2
Indikator dan Variabel Evaluasi Kebijakan Wiliiam Dunn

NO. INDIKATOR VARIABEL

1. Efektivitas ∑ Tercapainya target atau sasaran kebijakan
∑ Tercapainya tujuan kebijakan

2. Efisiensi ∑ Seberapa banyak usaha yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Kecukupan ∑ Efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang 
diambil dibandingkan dengan alternatif-
alternatif kebijakan lainnya.

∑ Kemampuan kebijakan dalam memecahkan 
masalah publik

∑ Kemampuan kebijakan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

4. Pemerataan ∑ Penyebaran sarana dan prasarana yang merata

5. Responsivitas ∑ Kepuasan pilihan kebijakan terhadap masalah 
publik

6. Ketepatan ∑ Adanya manfaat yang diterima setiap pihak 
terkait dengan pemberlakuan kebijakan

∑ Ketepatan target atau sasaran kebijakan
∑ Ketepatan tujuan kebijakan

Sumber : William N Dunn, Analisis Kebijakan Publik, hlm 610

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria 

evaluasi kebijakan publik dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam emncapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang 
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dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory 

and Design yang mendefinisikan efektivitas adalah That is, the greater the extent 

it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness

(Semakin besar pencapain tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).16

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka 

semakin besar pula efektifitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya 

pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil 

yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua menyatakan 

bahwa :

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif 
mencapat hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari 
diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas 
teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.17

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata 

dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi 

masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah 

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif 

dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas 

usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat 

16Arthur G.Gedeian, Organization Theory and Design, 1991, Hlm 61
17 William N. Dunn, Op.cit, hlm 429
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mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas 

produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan 

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. 

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas 

merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang 

akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, 

program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara 

tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya 

(resources) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya 

adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara 

optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N.Dunn berpendapat bahwa :

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan 
untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan 
sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara 
efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 
Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk 
atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya 
terkecil dinamakan efisien.18

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata 

sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan 

terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan 

kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

18 Loc.cit, hlm 430
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3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah 

dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N Dunn 

mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh 

suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang 

menumbuhkan adanya masalah.19 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau 

memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai 

atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan 

antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kreteria tersebut berkenaan 

dengan empat tipe masalah, yaitu :

a Masalah Tipe 1. Masalah dalam tipe ini emliputi biaya tetap dan 
efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah 
memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.

b Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang 
sama dan biasa yang ebrubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah 
untuk meminimalkan biaya.

c Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini emnyangkut biaya dan 
efektivitas yang berubah dari kebijakan.

d Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan 
juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit 
dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia 
barangkali adalah tidak melakukan sesuatu apapun.20

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu amsalah yang terjadi dari suatu 

kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut pada salah satu tipe 

masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan 

dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan 

19Loc.cit
20Loc.cit, hlm 430-431
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dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi 

aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan (Equity)

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan 

keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N.Dunn 

menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan 

rasionalitas legal dan sosial dan emnunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.21 Kebijakan yang 

beriorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil 

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisiensi dan 

mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau 

kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial 

dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu :

a Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk 
memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. hal ini 
menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan 
berdasarkan nilai semua individu.

b Melindungi kesejahteraan minimum. Disini analis mengupayakan 
peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama 
melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan 
ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu 
keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak 
ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang 
dirugikan. Pareto ortimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak 
mungkin membuat satu orang diuntungkan (better off) tanpa membuat 
yang lain dirugikan (worse off).

c Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha 
meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa 
perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian 
yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: 
Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat 

21Loc.cit, hlm 434
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perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh 
dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis 
kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata 
memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

d Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha 
memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang 
terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. 
Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: 
Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan 
pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan 
(worst off).22

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep 

keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan 

menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut 

tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat 

dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut 

William N. Dunn:

Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; 
dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi 
kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral 
dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria 
kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses 
politik.23

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan 

dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. 

Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat 

dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

22Loc.cit, hlm 435-436
23Ibid, Hlm 437
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5. Responsivitas 

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari 

suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan 

suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas 

(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 

tertentu.24Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan 

masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi 

pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga 

tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan 

dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa 

penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat 
memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, 
kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari 
kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.25

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, 

preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn 

menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:

24Loc.cit, hlm 437
25Ibid.,
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Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan 
rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang 
direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria 
kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini 
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk 
merealisasikan tujuan tersebut.26

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya 

(bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik 

dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif 

lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga 

kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).27 ADD yang sebagaimana 

dimaksud paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi oleh DAK.28 Pengalokasian ADD 

mempertimbangkan kebutuhan desa, penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat 

Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa dan luas wilayah desa serta 

tingkat kesulitan geografis desa.29

ADD sebagai instrumen yang menopang dan mesaransi dalam proses 

pembagian kewenangan antara kabupaten-desa, bahwa ADD merupakan hak desa. 

Hal ini sangat penting dalam upaya pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial 

26Loc.cit, hlm 499
27 PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, Pasal 1 ayat (9)
28Ibid, pasal 96 ayat (2)
29Ibid, pasal 96 ayat (3)
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(social justice) bagi masyarakat di wilayah desa. Adapun beberapa manfaat dari 

ADD jika mampu diimplementasikan adalah :

∑ Masyarakat desa akan lebih leluasa berekpresi mencapai kemajuan dalam 
prosesi perubahan sosial. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena 
pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat bahkan 
mereka sendiri sebagai bagian dari pengambil keputusan.

∑ Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi optimal karena realistis 
(didukung adanya anggaran), dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan 
swadaya dari masyarakat.

∑ Adanya monitoring, evaluasi dan kontrol langsung secara intensif dari 
masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan emniadakan 
penyimpangan.

∑ Adanya peningkatan partisipasi dan kapasitas desa, setidaknya desa akan 
lebih konsisten terhadap skema perencanaan yang sudah disusun. Namun 
juga perlu stressing kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas 
perencanaan pembangunan di tingkat desa.30

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan 

desa. Untuk mendorong implementasi ADD dana pembagian kewenangan 

kabupaten-desa secara lebih tegas dan optimal setidaknya mencakup:

∑ Adanya payung hukum yang memadai di tingkat Kabupaten melalui 
Legislasi dan Kelembagaan (Institusionalisasi) yang berupa Peraturan 
Daerah (Perda) dan atau Peraturan Bupati.

∑ Dalam proses perumusan dan penentuan formulasi/penentu bobot desa 
sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa harus dilakukan secara 
partisipatif dengan melibatkan stakeholder desa. Sementara mekanisme 
penentuan nilai alokasi (pelaksanaan pembagian ADD) barus pula 
dilakukan secara transparan dan partisipatif.

∑ Perlu segera melakukan pemetaan menyangkut kewenangan desa untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri dan kewenangan atas adanya 
pelimpahan (tugas pembantuan) dari pemerintah ditingkat atasnya.31

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban 

APBDDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 

30Perdhana Rahadhan & Bahtiar Fitanto, Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus 
Implementasi Otonomi Daerah, Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Daerah (SPOD) 
FEB Universitas Brawijaya, Hlm 100

31Loc,cit
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APBDDes.32 Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDDes yang 

dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:

a Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana 
ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam 
laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;

b Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan 
pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomenddi 
penyelesaian haisl akhir penggunaan ADD.33

Lahirnya peraturan terbaru bertujuan untuk mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. 

Sebagaimana Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban APBDDes diinformasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media 

informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 

informasi lainnya.34

Dilihat dari segi peraturan tentang desa, pengelolaan ADD Tahun 2015 

berpedoman pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan pada tahun 2014 

mengacu pada PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri No 37 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan yang mencolok 

terlihat pada tujuan pemberian ADD yang tidak diatur secara jelas pada peraturan 

yang baru. Komponen pengelolaan ADD 30% : 70%  juga tidak ada sebagaimana

32 Hanif Nucholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2011, Hlm 90

33 Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 23 Ayat (2)
34 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40



telah diatur dalam peraturan yang lama. Lebih detail dan jelasnya, untuk mengetahui perbedaan peraturan yang mengatur tentang 

pengelolaan ADD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Perbandingan Peraturan ADD

N

o

Pembeda

PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014

1. Pengalokasia
n

∑ 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat; 
digunaan untuk :
1) Biaya perbaikan sarana publik 

dalam skala kecil.
2) Penyertaan modal usaha 

masyarakat melalui BUMDes.
3) Biaya untuk pengadaan ketahanan 

pangan
4) Perbaikan lingkungan dan 

pemukiman
5) Teknologi Tepat Guna
6) Perbaikan kesehatan dan 

∑ Penghasilan tetap Kepala Desa 
dan perangkat desa dianggarkan 
dalam APBDDes yang bersumber 
dari ADD (Pasal 81)

∑ Pengalokasian ADD 
mempertimbangkan :

a kebutuhan penghasilan tetap 
kepala desa dan perangkat desa

b jumlah penduduk desa, angka 
kemiskinan desa, luas wilayah 
desa dan tingkat kesulitan 
geografis desa (pasal 96 ayat 1)



pendidikan
7) Pengembangan sosial budaya
8) Dan sebagainya yang dianggap 

penting
∑ 30% untuk Belanja Aparatur dan 

Operasional; Pemerintah Desa (Pasal 
22)

2. Sumber APBD Kabupaten/Kota yang bersumber 
dari bagian dana perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 
10% (Pasal 18)

ADD sebagaimana dimaksud paling
sedikit 10% dari dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam 
APBD setelah dikurangi DAK.(Pasal 
96 ayat 2)

3. Azas Transparan, akuntabel, partisipatif serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran (Pasal 2).

Tidak ada penjelasan

4. Tujuan a Menanggulangi kemiskinan dan 
mengurangi kesenjangan

b Meningkatkan perencanaan dan 
penganggaran pembangunan di tingkat 
desa dan pemberdayaan masyarakat

c Meningkatkan pengamalan 
infrastruktur pedesaan



d Meningkatkan pengamalan nilai-nilai 
keagamaan, sosial budaya dalam 
rangka mewujudkan peningkatkan 
sosial

e Meningkatkan ketretaan dan ketertiban 
masyarakat

f Meningkatkan pelayanan pada 
masyarakat desa dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial dan 
ekonomi masyarakat.

g Mendorong peningkatan keswadayaan 
dan gotong royong masyarakat.

h Meningkatkan pendapatan desa dan 
masyarakat desa melalui BUMDes. 
(Pasal 19)

Tidak ada penjelasan

Sumber : Diolah peneliti dari UU, PP, dan Permendagri, 2017
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2.3 Alur Pikir

Uma Sekaran dalam bukunya business research Sugiyono mengemukakan 

bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.35 Pada penelitian mengenai Evaluasi PengelolaanADD Berdasarkan 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 (Studi Pada Desa Bareng 

Kecamatan Bareng Kecamatan Jombang) kali ini, peneliti menggambarkan alur 

pikir sebagai berikut :

35 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 65
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Bagan 2.1
Alur Pikir Penelitian

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2016

Permasalahan :

1. Desa Bareng mendapat ADD tahun 2015 paling 
tinggi.

2. Dalam perencanaan. masyarakat tidak diikut sertakan 
didalamnya.

3. Adanya anggapan aparatur desa bahwa dokumen 
yang berkaitan dengan anggaran tidak dipublikasikan 
karena bersifat rahasia.

PERATURAN BUPATI JOMBANG NO 17 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ADD

Indikator Evaluasi Kebijakan 
Menurut William Dunn:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Hasil dari Evaluasi Pengelolaan ADD Berdasarkan Peraturan Bupati 
Nomor 17 Tahun 2015 di Desa Bareng, indikator yang paling baik 
dilaksanakan di Desa Bareng adalah indikator Pemerataan dan Ketepatan.

Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban
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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

I Made Wirartha metode penelitian adalah “Suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu 

meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai 

menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.”36

Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka  

pemecahan suatu permasalahan.37 Metode penelitian yang digunakan antara lain 

yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, pemilihan informan, analisis data dan sistematika penelitian. 

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data ialah 

dengan dua metode. Diantaranya adalah wawancara dan dokumentasi. Dari 

metode tersebut peneliti gunakan dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam 

penggunaan dan pengolahan data. Selanjutnya peneliti deskripsikan satu-persatu 

secara detail dari masing-masing metode yang peneliti gunakan.

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui evaluasi 

pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 

di Desa Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015 yaitu 

penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih mengarah dan mengutamakan kualitas 

analisis dan interpretasi data. Selain itu, metode penelitian kualitatif menurut 

36 I Made Wirartha, Pedoman Penelitian Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis. Yogyakarta : Andi. 
Hlm 68

37 Saifudin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2001. Hlm 1
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Syaodih Nana adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.38 Sesuai dengan studi kasus yang ada maka selain 

mengumpulkan data dalam bentuk data, tetapi juga mengamati langsung yang 

terjadi di lapangan dengan menggali informasi langsung ke para informan yang 

mengetahui dan ikut melaksanakan pengelolaan ADD di Desa Bareng.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai 

dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono adalah 

metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna.39 Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik 

yang hendaknya menjadi pedoman oleh peneliti, sebagaimana yang dikonstantir 

oleh Bogdan dan Biklen bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya:

1. Peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk mendatangi secara 
langsung sumber data.

2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih 
cenderung kata-kata dari pada angka.

3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak 
semata-mata kepada hasil.

4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan 
yang terjadi.

5. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan 
kualitatif.40

38 Sukmadinata, Nana syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosdakarya, 2007. Hlm 
60.

39 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : C.V Alfabeta, 2012. 
Hlm 3

40 Bogdan, Robert C. Dan Biklen Kopp Sari, Qualitative Research for Education : An Introduction 
to Theory and Methods. Allyn and Bacon, Inc : Boston London. dalam Agustinus Ufi, 
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun2013. 
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3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten 

Jombang. Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Bareng 

mendapat ADD tahun 2015 paling tinggi di Kabupaten Jombang. Terkait dengan 

persoalan evaluasi ADD, di desa ini belum mempublikasikan pengelolaan 

anggaran kepada warga desa. Padahal evaluasi sangat penting dikarenakan akan 

terlihat transparan atau tidaknya pemerintah desa yang dimana transparan tersebut  

merupakan salah satu pilar terwujudnya good governance. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Bareng tersebut untuk mengetahui 

sejauh mana evaluasi pengelolaan kebijakan ADD Desa Bareng.

3.3 Fokus Penelitian 

Setiap peneliti pasti mempunyai fokus dalam meneliti satu hal agar 

penelitian yang diteliti tidak menyimpang dari judul yang sudah ditetapkan. Oleh 

karena itu peneliti disini fokus untuk membahas tentang evaluasi pengelolaan 

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 di Desa Bareng 

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2015.

3.4 Jenis Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam jurnal Djaelani 

yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif41, yaitu  

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

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian 

kualitatif mengasilkan dua jenis data, antara lain :

41 Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, E-journal Ikip 
dalam www.e-journal.ikip-veteran.ac.id, Volume XX, Nomor 1 (Maret 2013), hlm. 83.

http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/
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3.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung 

diamati, dicatat, untuk pertama kali. Moleong mengemukakan data primer adalah 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang didapat 

melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio tape, pengambilan 

foto atau film42. Jadi data primer ini merupakan pengumpulan wawancara dari 

semua informan yang telah ditentukan.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data ini 

diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak 

buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan 

penelitian, biasanya berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa.

2. Peraturan Desa Bareng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 

3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

5. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

42 Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya : Bandung. 
Hlm : 157
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6. RPJMDes Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 

2014-2019.

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara di sini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dari narasumber. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut43. Sulitnya untuk mendapatkan 

informasi resmi maka metode ini digunakan. Ada dua jenis wawancara yang 

dikemukanan oleh Patton berdasarkan perencanaan pertanyaan, yaitu : 

“wawancara informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan 

wawancara baru terbuka44.

Disini peneliti menggunakan metode wawancara informal, maka setelah 

melakukan wawancara peneliti segera mencatat poin-poin yang disampaikan oleh 

responden agar dapat disusun dengan sistematis. Oleh sebab itu, metode 

wawancara digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian agar informasi yang 

didapat tidak hanya sebatas informasi publik.  

43 Loc.cit., Hlm 186
44 Loc.cit,Hlm 187
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3.5.2 Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oeh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran 

dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Moleong dalam 

Herdiansyah mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan 

dalam studi dokumentasi, antara lain :45

1. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuan dari studi dokumen pribadi 

adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian atau situasi nyata 

yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan situasi sosial 

yang melingkupinya dan bagaimana subjek mengartikan kejadin dan situasi 

tersebut. Terdapat tiga dokumen pribadi yang umum digunakan peneliti kualitatif 

untuk analisis yaitu catatan harian (diary), surat pribadi dan autobiografi.

2. Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dokumen internal 

dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, 

pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil 

45 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba 
Humanika , 2010, hlm 143
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notulensi rapat keputusan pemimpin, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal 

dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial 

seperti majalah, koran, buletin, surat pernyatan dan lain sebagainya.

3.6 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai data 

primer yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian. Teknik penentuan 

informan pada tahap awal menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini 

digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya.46 Pada tahap perkembangannya menggunakan teknik snowball 

artinya setelah memasuki penelitian lapangan, peneliti menghubungi informan 

tertentu untuk meminta keterangan kemudian akan terus berkembang ke informan 

lainnya yang terkait dengan fokus penelitian sampai diperoleh data dan informasi 

yang lengkap.47 Informan utama (key informan) dalam penelitian ini adalah 

Subeki selaku Kepala Desa Bareng Tahun 2015 yang dinilai mengetahui, 

menguasai, memahami bahkan menghayati hal-hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan ADD. Berdasarkan informasi dari key informan peneliti dapat 

menetapkan informan yang lainnya yaitu Ketua BPD yang bertanggungjawab 

dalam bidang pengawasan pengelolaan ADD, LPMD selaku tim pelaksana 

pembangunan di desa, TPD selaku tim pelaksana ADD di desa, Kepala Dusun 

selaku tim pengawas ADD di tingkat dusun, serta informsi lainnya yang terkait 

dalam pengelolaan ADD. Selain itu informasi pendukung juga digunakan sebagai 

alat konfirmasi atau untuk menambah informasi.

46 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2009, hlm 45

47 Imam Hanafi da Tri Laksono Mugroho, Kebijakan Keuangan Daerah Reformasi dan Model 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, Malang: UB Press,2009, Hlm 94
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Tabel 3.1
Daftar Informan

No Jabatan Nama Keterangan
1 Kepala Desa Subeki Informan Utama
2 Ketua BPD Imam Sofi’i Informan Utama
3 Sekretaris Desa Imam Muhtar Informan Utama
4 Staf Keuangan Elyk Andriani Informan Utama
5 Staf Pemerintahan Ratna W. Informan Utama
6 LPMD Kusdianto Informan Utama
7 Kasun Bareng Sukardi Informan Utama
8 Kasun Banjarsari Siswanto Informan Utama
9 Kasun Kedunggalih Tompo Informan Utama
10 Kasun Tegalrejo Suyanto Informan Utama
11 Kasun Mojounggul Juwari Informan Utama
12 Kasun Jeruk Kuwit Parno Informan Utama
13 Kasun Kembang 

Tanjung
Suyono Informan Utama

14 Kasun Kedungpring Supradi Informan Utama
15 Ketua Karang 

Taruna 2015
Agus Rahmadon Informan Pendukung

16 Tokoh Masyarakat Suyanto Informan Pendukung
17 Tokoh Masyarakat Sabniah Informan Pendukung
18 Tokoh Masyarakat Sri Wahyuni Informan Pendukung
19 Tokoh Masyarakat Karnoto Informan Pendukung
20 Tokoh Agama H.Malikan Informan Pendukung
21 Kabid PAPD 

BPMPD
Moch.Ronny Informan Pendukung

22 Jawa Pos Radar 
Jombang

Anas M.Nasikhuddin Informan Pendukung

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data tersebut berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode 

tertentu. Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti sembari menganalisis 

jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jika jawaban yang diberikan oleh 
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narasumber dirasa sudah memuaskan maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi 

sampai tahap tertentu dan sampai sata yang sudah diperoleh dianggap kredibel. 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangusng secara terus menerus dalam 

analisis data ditunjukan pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono, 2013 hlm. 338

Langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi data 

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari penelitian dan merupakan 

data mentah yang belum diproses atau disempurnakan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan reduksi data dengan pemusatan perhatian, penyerdehanaan, 

Data 

collection
Data Display

Data 
reduction

Conclusions :
drawing / 
verifying
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pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama 

proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Setelah melakukan reduksi data 

peneliti mengumpulkan informasi yang sudah didapat dan berlanjut ke penyajian 

data.

Dalam reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik 

yang membantu peneliti untuk mempermudah dalam melakukan pengumpulan 

data yang sudah didapat ketika melakukan penelitian. Data-data mentah yang 

didapat peneliti ketika turun lapangan yaitu berupa RPJMDesa Bareng, APBDes, 

laporan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Bareng 

dan catatan ketika melakukan wawancara dengan informan. Dari data mentah 

yang belum disusun secara sistematis, maka dari itu reduksi data sangat perlu 

dilakukan agar data yang sudah diperoleh tidak bertumpuk sehingga memudahkan 

peneliti untuk melakukan analisis.

3.7.2 Koleksi Data

Informasi yang sudah didapat akan dijelaskan dalam bentuk teks naratif 

dan disusun secara sistematis. Setelah sudah tersusun secara sistematis maka data 

yang sudah diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab tentang masalah yang 

diteliti. Setelah peneliti sudah memperoleh data mentah, maka data ataupun 

informasi yang sudah di dapat dari Desa Bareng, masyarakat, Radar Jombang 

serta pihak dari Pemkab, peneliti menjelaskan dalam teks naratif dan dalam 

penyajian data yang baik merupakan salah satu langkah yang penting untuk 

menuju tercapainya suatu analisis kualitatif sehingga dapat memberikan jawaban 
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tentang evaluasi pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 

Tahun 2015 di Desa Bareng.

3.7.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah yang terakhir ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi data 

dan penyajian data sehingga data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan dan 

peneliti masih mempunyai peluang untuk menerima masukan. Sebelum 

melakukan kesimpulan atau verifikasi dalam evaluasi pengelolaan ADD ini 

peneliti berusaha menggali informasi lebih mendalam ke para informan di Desa 

Bareng. Dalam kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap terakhir dari 

analisis data.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA BARENG

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang gambaran umum Desa Bareng 

dimana lokasi penelitian ini dilakukan. Gambaran umum meliputi profil Desa 

Bareng yang memaparkan informasi terkait dengan visi dan misi, pembagian 

wilayah yang ada di Desa Bareng, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

dan mata pencaharian. Selain itu, di bab ini juga menjelaskan kondisi sosial desa 

Bareng, potensi keunggulan desa dan arah kebijakan pembangunan desa. Dan 

ditambah juga dalam bab ini menjelaskankebijakan keuangan desa yang meliputi 

pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Serta dijelaskan juga tahapan pencairan 

ADD Tahun 2015 di Desa Bareng.

4.1 Profil Desa Bareng

Desa Bareng merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bareng 

yang jumlah penduduknya 10.669 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.339 jiwa dan 

perempuan 5.330 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 2.908 KK 

dengan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. 

Secara administrasi batas-batas wilayah Desa Bareng adalah:

∑ Sebelah Utara : Desa Mojotengah, Banjaragung

∑ Sebelah Selatan : Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng

∑ Sebelah Timur : Desa Jenis Gelaran, Kec. Bareng

∑ Sebelah Barat : Desa Tebel dan Desa Mojotengah
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Secara geografis dapat dilihat bahwa Desa Bareng merupakan Ibu Kota 

wilayah Kecamatan Bareng. Desa Bareng merupakan ibukota wilayah Kecamatan 

Bareng yang mempunyai luas wilayah 966.324 hektar. Tersebar menjadi wilayah 

pemukiman 61.500 Ha, sawah 584.27 Ha, dan Tegalan 415.36 Ha. Penggunaan 

lahan Desa Bareng sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian sawah, untuk 

musim hujan ditanami padi sedang musim kemarau ditanamai keledai dan polo 

wijo.

Untuk mengetahui letak Desa Bareng secara jelas maka dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 tentang Peta Administrasi Kecamatan Bareng berikut ini :

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kecamatan Bareng

Sumber : Profil Kecamatan Bareng
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4.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa 

Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, harus dibawa dan berkarya agar 

konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi 

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang luhur yang dianutkan oleh seluruh 

komponen stakeholders. Berpihak atas dasar objektif serta perkembangan situasi 

dan tantangan di masa mendatang, maka Visi Desa Bareng adalah :

“Maju Bersama, Kita Wujudkan Bareng Transparam, Akuntabilitas, 
Demokratis, Agamis, Berdaya Saing, Kegotong-Royongan Menuju 

Kemakmuran dan Kesejahteraan Untuk Semua”48

Dalam rumusan Visi Desa Bareng terdapat indikator yang masing-

masingdapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakt dimana dengan kemampuan dan 
kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhkan dasarnya yang 
meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan itu sendiri 
adalah merupakan cita-cita dan kebutuhan masyarakat yang merupakan 
tanggung jawab stakeholders atau pelaku pembangunan. Berdasarkan 
konsep tersebut maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan 
peningkatan kemampuan masyarakat untuk taraf kehidupannya.

b) Agamis adalah suatu kondisi dimana agama berfungsi sebagai landasan 
moral dan etika dalam aktifitas masyarakat sehingga dapat tercipta suasana 
kehidupan yang penuh toleransi,tenggang rasa, dan harmonis, sehingga 
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya leluhur serta 
menjaga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara 
positif dan produktif.

c) Demokratis adalah suatu kondisi keadilan dalam memperjuangkan hak dan 
kewajiban masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai demokrasi, 

48RPJMDesa Bareng Tahun 2014-2019,Op,cit, hlm 18
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kesetaraan gender yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai 
mufakat tanpa mementingkan kepentingan golongan atau kelompok atau 
pribadi.

d) Transparan adalah suatu tindakan atau implementasi dari suatu kebijakan 
yang dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 
masyarakat di desa.

e) Akuntabilitas adalah suatu tindakan tau implementasi suatu kebijakan 
yang dilakukan secara tertulis dan tersusun secara rapi tentang 
penganggaran dan segala sesuatu yang terkait dengan keuangan , tertuang 
dalam buku akuntasi.

f) Kegotong royongan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-
sama dengan mengedepankan unsur kebersamaan dan rasa handarbeni 
yang tinggi.

g) Berdaya saing adalah suatu usaha untuk memajukan kesejahteraan dengan 
berdaya usaha untuk mendapatkan yang diinginkan dengan 
mengedepankan persaingan secara sehat.49

b. Misi

Misi adalah rumusan umum  mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi mempersatu gerak, langkah 

dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan Desa 

tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintahan Desa 

Bareng adalah :50

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
Mengandung arti penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintahan 
desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan atau 
organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam 
peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan Desa 
yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi etrhadap tugas pokok dan 
fungsinya dalam pelayanan masyarakat desa.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen 
masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa, dan swasta agar 
pembangunan di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang 
mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, 
mempunyai integrasi dan jatidiri yang dipamdi oleh nilai-nilai yang luhur 
berbudaya dan beragama.

49 Loc,cit
50RPJMDesa Bareng Tahun 2014-2019, Op.cit, hlm 19
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3. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan 
perdagangan.
Mengandung arti mengembangkan desa dengan memperkuat 
perekonomian desa yang mengandalkan pada kekuatan sektor pertanian 
dan produk unggulan desa menuju keunggulan kompetitif dengan 
membangunan keterkaitan produksi, distribusi dan pelayanan, mengurangi 
kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan pada perekonomian 
kerakyatan serta mengutamakan program-program penanggulangan 
kemiskinan.

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk 
mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada dapat 
dirasakan secara merata dari hasilnya oleh semua masyarakat dengan tetap 
mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya.

5. Pembangunan Demokrasi dan transparan di segala bidang.
Mengandung arti segala pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya 
merupakan keinginan dari pemerintah desa akan tetapi merupakan 
keinginan masyarakat yang terbukti dalam pengambilan kebijakan terlebih 
dahulu dimusyawarahkan dan bisa dipertanggung jawabkan.

4.1.2 Kondisi Sosial Desa Bareng

Penduduk Desa Bareng berjumlah 10.968 jiwa, menyebar di delapan 

dusun yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.2
Pembagian wilayah Desa Bareng

Sumber : Diolah peneliti dari RPJMDesa Bareng Tahun 2014-2019

Dari grafik di atas bisa disimpulkan bahwa penduduk paling banyak 

berada di dusun Bareng sebanyak 3.884 jiwa sedangkan paling sedikit ada di 

dusun Kembang Tanjung sebanyak 373 jiwa. Rata-rata penduduk sebanyak 1.000 
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jiwa berada di 6 dusun yang lainnya yakni dusun Mojounggul sebanyak 1.377 

jiwa, Banjarsari 1.351 jiwa, Tegalrejo 1.189 jiwa, Kedunggalih 1.158 jiwa, 

Kedungpring 933 jiwa dan yang terakhir dusun Jeruk Kluwik sebanyak 743 jiwa.

4.1.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, jika 

rendah tingkat pendidikan maka berpengaruh terhadap mata pencaharian yang 

dimiliknya. Tingkat pendidikan ini juga berpengaruh pada pembangunan desa.

Tabel 4.1 
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH
1. Buta Huruf 1.502 Jiwa

2. Tidak tamat SD 1.602 Jiwa
3. Tamat SD 4.000 Jiwa
4. Tamat SMP 2.200 Jiwa
5. SMA 2.018 Jiwa
6. Tamat Diploma 2 250 Jiwa
7. Tamat S-1 317 Jiwa
8. Lain-lain 152 Jiwa

Sumber : RPJMDesa Bareng Tahun 2014-2019 hlm 11

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total keseluruhan jumlah penduduk 

10.968 jiwa, sejumlah 1.502 jiwa tidak mengenyam pendidikan atau buta huruf 

ditambah 152 jiwa lain-lain ini tidak jelas alasannya apa, 4000 jiwa hanya 

bersekolah sampai pendidikan sekolah dasar, 2200 jiwa mengenyam pendidikan 

di tingkat SMP. Sementara itu 2018 mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA, 

yang melanjutkan ke tingkat diploma 2 hanya 250 jiwa dan hanya 317 jiwa yang 

bisa atau sudah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Dari data 



48

tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Bareng masih kurang peduli 

terhadap pentingnya dunia pendidikan. 

4.1.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Bareng sebagian besar masih berada 

di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang 

peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata 

pencaharian dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Data Penduduk menurut Mata Pencaharian

NO. BIDANG MATA 
PENCAHARIAN

JUMLAH

1. PERTANIAN ∑ Petani Pemilik 2.158 Jiwa

∑ Petani Penyewa 2.048 Jiwa

∑ Buruh Tani 1.697 Jiwa
2. PETERNAKAN ∑ Peternak Sapi 112 Jiwa

∑ Peternak Kambing 205 Jiwa

∑ Peternak Ayam 133 Jiwa
3. JASA ∑ PNS 102 Jiwa

∑ Pedagang 120 Jiwa

∑ Sopir 16 Jiwa

∑ Tukang Kayu 28 Jiwa

∑ Tukang Batu 75 Jiwa
Sumber : RPJMDesa Bareng Tahun 2014-2019

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa mata pencaharian paling banyak 

berada di bidang pertanian. Yang bermata pencaharian menjadi petani pemilik 

sebanyak 2.158 jiwa yang menjadikan pekerjaan yang mayoritas. Para petani 

pemilik inilah yang membuka pekerjaan untuk warga yang menganggur dengan 

cara menjadikannya buruh tani, bisa dilihat di tabel sebanyak 1.697 jiwa memilih 
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menjadi buruh tani daripada menganggur. Petani penyewapun jumlahnya cukup 

banyak hampir mendekati petani pemilik yakni sebanyak 2.048 jiwa. Tidak hanya 

mata pencaharian bidang pertanian saja yang ada di Desa Bareng, di bidang 

peternakan ada yang menjadi peternak sapi, kambing dan ayam tetapi jumlahnya 

tidak sebanyak seperti di bidang pertanian. Selain itu, di bidang jasa terdapat PNS, 

pedagang, sopir, tukang kayu dan tukang batu.

4.1.5 Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana pemaparan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan yang memiliki 

peranan dalam tata kelola desa yaitu pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan 

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Desa Adat. Dalam UU tersebut 

dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat desa (pemerintah 

desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. 

Desa Bareng terdiri dari delapan dusun, yaitu Dusun Bareng, Mojounggul, 

Kuwik, Kembang Tanjung, Kedungpring, Banjarsari, Kedunggalih, dan Tegalrejo. 

Perangkat desa menurut jenis jabatannya di Desa Bareng terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kepala BPD, Staf Urusan Pemerintahan, Staf Urusan Keuangan, 

Staf Urusan Pembangunan, Staf urusan Kesra, Staf Umum dan delapan Kepala 

Dusun. 
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Gambar 4.3
Struktur Pemerintahan Desa Bareng

Sumber : RPJMDes Desa Bareng Tahun 2014-2019
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Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang 

mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 

APBDesa; menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui 

pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; serta melakukan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.51

PTKPD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris 

Desa, Kepala seksi, dan Bendahara.52 Sekretaris desa bertindak selaku koordinator 

pelaksana teknis keuangan desa yang mempunyai tugas dalam menysuun dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.53

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. 

Tugasnya kepala seksi yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan 

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokuman anggaran atas beban 

pengeluaran pelaksanaan kegiatan.54 Sedangkan Staf Keuangan Desa dijabat oleh 

51 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3
52 Ibid
53Ibid
54Ibid, Pasal 6
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staf pada Urusan Keuangan yang betugas untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa.55

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.56

Sementara itu, Lembaga Kemasyarakatan atau dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 

mitra pemerintah. Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga 

Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan 

mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga 

kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara 

lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultaif, 

dan koordinatif.57

55Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ibid, Pasal 7
56 RPJMDes Desa Bareng, op.cit. Hlm 17
57Loc.cit, Hlm 19
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4.2 Potensi Unggulan Desa

Potensi Desa Bareng dalam sektor ekonomi, sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Desa Bareng merupakan daerah pertanian yang subur dan 

juga didukung oleh riigasi yang memadai, sehingga hasil pertanian cukup optimal. 

Bila musim hujan tanah sawah ditanami padi, sedang tanah legal ditanami 

palawija. Bila musim kemarau sebagian besar menanam palawija. Dari hasil 

pemasaran padi tidak banyak menemui kendala karena pemasaran sangat lancar. 

Selain itu, masih didukung oleh potensi lainnya seperti perdagangan, perusahaan 

serta usaha lainnya.

Di Desa Bareng banyak tenaga ahli untuk penataan batu untuk kontruksi 

jalan telford. Mereka sudah berpengalaman dikarenakan desa sering mengerjakan 

jalan kontruksi telford. Disamping itu ada yang memiliki keahlian tukang batu dan 

tukang kayu. Di samping itu semua Desa Bareng juga memiliki potensi berupa 

sumber daya alam yang sangat melimpah, terbukti di desa bareng ada Tambang 

Batu yaitu berupa tambang Galian C yang berupa batu serta masyarakat juga ada 

yang mata pencahariannya sebagai tukang pembilah batu (menjadikan batu besar 

menjadi batu koral). Yang tidak kalah pentingnya potensi di Desa Bareng yang 

masih khas adalah jiwa kegotong royongan yang masih kentar dan terjaga hingga 

saatini, sehingga bisa dijadikan aset atau modal awal dalam setiap kebijakan 

pembangunan maupun program.

4.3 Kondisi geografis Desa Bareng

Desa Bareng bila ditinjau dari sisi geografis mempunyai potensi sumber 

daya alam yang dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa bila 
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mempunyai ketrampilan yang memadai. Namun hal tersebut belum dikelola 

secara maksimal dikarenakan terhambat oleh kurangnya pengetahuan yang 

memadai. Sehingga hal ini  menimbulkan kantong-kantong kemiskinan yang 

hampir tersebar merata ditiap dukuhan. Hanya umumnya yang berpenghasilan 

layak mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai pemerintahan.

Pendidikan di desa Bareng mendapatkan tanggapan yang positif dari 

masyarakat dan pemerintah Desa Bareng walaupun sarana dan prasarana belum 

mendukung sampai ke jenjang pendidikan menengah ke atas. Namun masyarakat 

menganggap sangat penting untuk membekali putra putrinya dibangku sekolah. 

Hal tersebut terbukti dari angka kerawanan pendidikan yang relatif rendah karena 

terpacu oleh adanya program wajib belajar 9tahun.

Sumber daya alam di desa Bareng belum dikelola secara maksimal, 

disebabkan sumber daya alam manusia yang kurang mendukung baik kualitas 

maupun kuantitas. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak luar yang memanfaatkan 

potensi yang ada di desa Bareng. Jika hanya mengandalkan pertanian tradisional 

dan ketrampilan seadaya maka kondisi alam yangs angat subur ini tidak 

menjanjikan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat yang telah 

memasuki usia kerja. Setelah musim tanam banyak warga yang meninggalkan 

desa untuk boro kerja ke kota menjadi tenaga kasar atau ek daerah lain menjadi 

buruh tani untuk mencari penghasilan.
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4.4 Kebijakan Pembangunan Desa

Kebjakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.58 Kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Desa Bareng untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu enam tahun kedepan 

meliputi lima aspek mendasar yaitu:

a Peningkatan sarana prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana yang di Desa Bareng baik bangunan 

fisik, transportasi maupun irigasi mencakup program peningkatan kualitas jalan 

poros desa, dusun, dan saluran serta penataan saluran drainase.59

b Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam 

bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat tersebut seperti: 

Pertama, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dengan target enam 

tahun kedepan tidak ada gedung sekolah yang tidak layak huni. Kedua, 

peningkatan kualitas guru dan komite sekolah melalui pengikutsertaaan dalam 

berbagai pelatihan peningkatan kapasitas. Ketiga, meningkatkan pelayanan 

kesehatan di Taman Gizi Masyarakat dan melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak 

dan lansia. Keempat, revitalisasi peran dan fungsi Posyandu.60

58 UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1
59 RPJMDes Desa Bareng, op.cit, hlm 44
60Loc.cit, hlm 44
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c Mengotimalkan revitalisasi pertanian

Pertanian di Desa Bareng menjadi salah satu potensi unggulan desa. Oleh 

karena itu diperlukan optimalisasi potensi pertanian agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Adapun upaya-upaya optimalisasi yang diutamakan dalam pengelolaan 

lahan pertanian di Desa Bareng yaitu: Pertama, pembangunan dan rehabilitasi 

sistem irigasi. Kedua, peningkatan kualitas HIPPA. Ketiga, reformasi kelompok 

tani. dan yang keempat peningkatan sistem usaha tani.61

d Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan jadi salah satu masalah yang ada di Desa Bareng, maka dari 

itu Pemerintah Desa Bareng menetapkan kebijakan untuk mengentas kemiskinan 

yang ada di Desa Bareng yaitu yang pertama, pembangunn rumah kurang layak 

huni. Kedua, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan. Ketiga, pembangunan 

desa dengan sistem padat karya dan keempat pemberian layanan kredit mikro dan 

koperasi.62

e Peningkatan pelayanan prima

Pelayanan publik yang baik juga akan memengaruhi kepuasan 

masyarakatnya, sehingga pemerintah desa membuat kebijakan yang betujuan 

untuk memuaskan masyarakatnya yaitu Pertama, penataan dan pengembangan 

sekretariat desa. Kedua, peningkatan kualitas dan kapasitas perangkat desa. Ketiga 

program pemberian layanan informasi masyarakat.63

61Ibid
62Ibid
63Loc.cit,
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4.5 Kebijakan Umum Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.64 Pengelolaan keuangan desa 

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 

Pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan 

masyarakat harus sesuai peraturan perundangan dan harus dikelola secara 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran.

Sebagaimana Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan desa harus mencerminkan keberpihakan terhadap 

kebutuhan riil di masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa menetapkan Perdes APBDesa secara partisipatif dan 

transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi 

publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya meuat 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 

Januari sampai 31 Desember.65

4.5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa 

yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

64 UU No.6 Tahun 2014, Pasal 71, ayat 1
65 RKPDes Desa Bareng Tahun 2015 Hlm 6
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kembali oleh desa.66 Untuk menjamin pelaksanan pembangunan di desa 

dibutuhkan adanya keseimbangan perolehan pendapatan desa. Pemerintah desa 

yang menajdi pelaksanan pembangunan di desa harus bisa mengoptimalkan 

seluruh potensi pendapatan desa untuk semaksimal mungkin mensejahterahkan 

masyarakat tanpa harus menambahkan beban bagi masyarakatnya. Maka dari itu 

untuk lima tahun kedepan desa harus menetapkan suatu arah kebijakan yang jelas 

tehadap pengelolaan pendapatan desa.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa untuk lima tahun kedepan 

yaitu : Pertama, Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah desa dalam 

pelayanan masyarakat atau publik. Kedua, Memantapkan sistem pengelolaan 

keuangan desa melalui perencanaan APBDesa secara transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan anggaran Desa. Ketiga, Memantapkan kualitas dan 

kapasitas lembaga desa yang ditetapkan desa. Keempat, Meningkatkan peran dan 

partisipasi serta aktif masyarakat desa didalam pembangunan desa. Kelima, 

Mengupayakan pendapatan desa untuk membiayai kesehatan masyarakat desa  

dan keenam, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana atau sistem 

insfrastruktur penunjang agribisnis desa.67

4.5.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

Belanja desa meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali untuk desa.68 Arah kebijakan pengelolaan belanja desa 

66Permendagri No 113 Tahun 2014, Pasal 9
67 RPJMDes Desa Bareng, Hlm 20-21
68 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 12
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untuk lima tahun kedepan adalah : Pertama, Peningkatan sarana dan prasarana 

baik bangunan fisik, transportasi maupun irigasi, Kedua, Peningkatan 

kesejahteraan tenaga pendidik, jangkauan, dan mutu pendidikan. Ketiga, 

Revitalisasi pertanian. Keempat, Pengentasan kemiskinan dan pengangguran, 

Kelima, Peningkatan jaungkauan layanan dan mutu kesehatan dan terakhir untuk 

peningkatan pelayanan prima.69

Pembiayaan anggaran yang timbul karena jumlah pengeluaran desa lebih 

besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit atau sebaliknya pengeluaran 

desa lebih kecil dari penerimaan desa sehingga menghasilkan surplus. Surplus 

maupun defisit anggaran ini memerlukan suatu pengelolaan yang baik.Oleh 

karena itu perlu ditetapkan beberapa arah kebijakan pembiayaan desa.

Sumber penerimaan untuk pembiayaan desa ini dapat berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya.
4. Hibah
5. Sumbangan Pihak Ketiga.70

Penyaluran dana dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang 

perubahan APBDesa yang diatur dengan Paeraturan Kepala Desa tentang 

perubahan APBDesa. Sementara itu, Alokasi pengeluaran untuk pembiayaan 

anggaran desa terdiri dari71 : Belanja langsung, merupakan belanja yang didanai 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa. 

Belanja langsung meliputi belanja pegawai atau honorarium, belanja barang atau 

jasa, dan belanja modal. Sedangkan, belanja tidak langsung merupakan belanja 

69RPJM Desa Bareng, Hlm 43
70RPJM Desa Bareng, Hlm 44
71 Ibid
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yang penganggarannya tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintahan desa. Belanja tidak langsung meliputi tunjangan penghasilan aparat 

pemerintah desa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 

bentuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja bunga.

4.5.3 Keuangan Desa Bareng Tahun 2015

Pengelolaan keuangan desa Bareng tahun 2015 masih mengacu pada 

Peraturan yang lama yaitu PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sementara itu 

untuk pengelolaan ADD sudah menggunakan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan sumber dana yang diterima oleh desa. 

Pendapatan ini bersumber dari PAD, Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, ADD, bantuan keuangan, hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa 

yang sah.72Adapun pendapatan desa Bareng tahun 2015 sebesar Rp

1.200.997.232,00.

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Bareng

Tahun Anggaran 2015

72 UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72

NO Pendapatan Anggaran
1. Pendapatan Asli Desa

∑ Tanah Kas Desa
∑ Hasil BUMDES

77.339.977,00
75.850.000,00
1.489.977,00



61

Sumber : APBDesa Bareng Tahun 2015

b. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sesuai 

dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa 

terdiri dari kelompok penyelenggara, pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat dan 

belanja tak terduga.

Belanja Desa pada tahun 2015 meliputi :73

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp 365.643.791,50
- Bidang Pembangunan : Rp 568.331.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 49.912.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 117.873.000,00
- Bidang tak terduga : Rp .........................

JUMLAH BELANJA : Rp 1.101.759.791,50 
Surplus/Defisit : 99.237.440.50

c. Pembiayaan  

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

73 APBD Desa Bareng Tahun 2015 hlm 4

Pendapatan Transfer

∑ Dana Desa
∑ ADD
∑ Bantuan Keuangan Provinsi
∑ Bantuan Keuangan 

Kabupaten/Kota

1.123.157.255,00
312.331.000,00
466.225.255,00
73.000.000,00
271.600.000,00

3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00
TOTAL 1.200,997.232
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pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.Berikut pembiayaan desa terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 762.559,50

b. Pengeluaran Pembiayan : Rp 100.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) : - Rp 99.237.440,50

4.6 Tahapan Pencairan ADD di Desa Bareng

Mekanisme pencairan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang 

Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD 

Kabupaten Jombang Pasal 18 menjelaskan bahwa penyaluran ADD dari 

Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I pada tribulan I, sebesar 30%;

b. Tahap II pada tribulan II, sebesar 70%.

Jumlah keseluruhan penerimaan ADD tahun 2015 sebesar Rp 

466.226.255,00. Anggaran tersebut cair dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama 

sebesar Rp 139.867.877 yang berisi untuk penghasilan tetap dan tunjangan 

perangkat desa, operasional pemerintah desa, bantuan keuangan BPD serta 

bantuan keuangan untuk RT/RW. Sedangkan pada tahap kedua sebesar Rp 

326.358.378,00 dipergunakan untuk operasional LPMD, PKK, KK, GSI, belanja 

keperluan kantor dan rehab balai desa. Rehab balai desa ini menghabiskan 

anggaran ADD sebesar Rp 107.000.000,00 dan sisanya penuh untuk operasional 

desa.74

74APBD Desa Bareng Tahun 2015, Op.cit
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Realisasi pengelolaan ADD Desa Bareng tahun 2015 sudah terserap 

dengan optimal. Terbukti dengan pengelolaan ADD yang sudah sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 

Penyaluran ADD Kabupaten Jombang tahun 2015. Tabel 4.4 memaparkan 

realisasi ADD tahun 2013 sudah sesuai dengan prosentase 30% : 70%. Belanja 

pemberdayaan masyarakat antara lain digunakan untuk belanja modal kontruksi 

dan bangunan rehab balai desa sebesar 80% dari 70%. Sedangkan 20% dari 70% 

digunakan untuk pemberdayaan RT/RW sebesar 7%, LPMD 3%, PKK 5%, GSI 

2,5% dan Karang Taruna 2,5%. Sementara itu 30% ADD yang digunakan untuk 

belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintah Desa paling banyak 

dialoaksikan utnuk belanja bantuan keuangan BPD yakni sebesar Rp 

17.330.000,00. Pemberian bantuan keuangan untuk BPD bertujuan agar BPD 

dapat memaksimalkan kinerjanya sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi 

jalannya pemerintahan desa termasuk juga dalam pengawasan pengelolaan 

keuangan desa.

Tabel 4.4
Realisasi Pengelolaan ADD Desa Bareng Tahun 2015

No URAIAN Jumlah Anggaran 
(Rp)

Ket

1. 30% Penghasilan tetap dan 
tunjangan perangkat desa dan 
Biaya Operasional Pemdes:

∑ Penghasilan Tetap dan 
tunjangan perangkat desa

∑ Operasional Pemdes
∑ Bantuan Keuangan BPD
∑ Bantuan Keuangan RT/RW

65.904.085,50

40.031.791.50
17.330.000,00
16.662.000,00

Sub Jumlah Rp 139.867.877,00 30%
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2. 70% Pemberdayaan Masyarakat

∑ Bantuan Operasional LPMD
∑ Bantuan Operasional PKK
∑ Bantuan Operasional KT
∑ Bantuan Operasional GSI
∑ Belanja Keperluan Kantor
∑ Rehab Balai Desa

4.012.000
7.187.000
3.343.000
3.343.000

204.816.378
107.000.000

Sub Jumlah Rp 326.358.378 70%

JUMLAH TOTAL ADD 466.226.255 100%

Sumber : Diolah peneliti dari APBDes Bareng Tahun 2015

Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD ke Camat dan 

akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang 

berlaku.Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD ke Pemerintah 

Desa yaitu: 

1. Tahap I

a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
b. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk
c. Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya 

yang telah dievaluasi oleh Camat
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Staf Keuangan Desa
e. Nomor rekening kas Desa dan NPWP Staf Keuangan Desa
f. Pakta Interritas dari Kepala Desa
g. Kwitansi atau bukti penerimaan ADD

Tahap II

a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati atau Camat
b. Laporan realisasi ADD tahap I
c. Nomor rekening kas Desa dan NPWP Staf Keuangan Desa
d. Kwitasi atau bukti penerimaan ADD

Jika berkas pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan maka 

Camat akan mengajukan berkas penyaluran ADD ke DPPKAD dengan tembusan 

BPMPD. Verifikasi pencairan ADD kini menjadi wewenang Kecamatan. 
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Pemerintah Desa dalam mengelola ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagan 4.1

Mekanisme Pengajuan ADD

Sumber : Diolah Peneliti dari Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran

Sesuai dengan kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan penelitian 

adapun penerimaan ADD untuk tahun 2014 mendapat ADD Rp 191.079.217,-

sedangkan pada tahun 2015 mendapat Rp 466.226.255. ADD di Desa Bareng 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan ADD mengalami 

peningkatan berdasarkan pembagian porporsional artinya berdasarkan jumlah 

penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran 

(RTS). Tetapi menurut Elyk selaku Staf Keuangan Desa mengatakan bahwa 

kenaikan tersebut dikarenakan dikarenakan pada tahun 2014 penghasilan tetap 

perangkat desa belum diikut sertakan dalam ADD tersebut, jadi murni hanya 

Dokumen/
Berkas 

Persyaratan 
ADD

Kades
Verifi-

kasi
Leng
kap

DPPK
AD

Tim 
Teknis

Memenuhi 
Syarat

Tim 
Teknis

Tidak memenuhi 
syarat

Lengkap

BA 
Penerimaan/Tanda 
Bukti Penerimaan

Pengelola Keuangan 
Desa/Kepala Desa dan 
Staf Keuangan Desa

Bank 
Jatim

Camat
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untuk pembangunan dan pemberdayaan sedangkan pada tahun 2015 ini semua 

penghasilan perangkat desa, kepala desa, dan operasional lembaga-lembaga desa 

yang ada di Desa Bareng diikut sertakan juga. Tunjangan perangkat yang dinamai 

TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) belum dicampur pada 

anggaran ADD. Tahun 2014 masih murni ADD belum ada campurannya sama 

sekali.75

Yang menyalurkan dana ADD ini yaitu pemerintah desa. Pada prinsipnya 
ADD ini disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening masing-
masing desa, kemudian ADD masuk ke dalam kas desa dan merupakan 
bagian dari pendapatan desa.76

Selanjutnya peneliti kembali mengajukan pertanyaan tentang penerimaan 

ADD sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kepala Desa mengungkapkan:

Penerimaan dana ADD di Desa Bareng sudah memenuhi sesuai prosedur 
yang ada. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
Kabupaten Jombang untuk memperoleh bagian ADD. Kepala Desa 
mengajukan permohonan pencairan dana ADD berserta kelengkapan 
lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan 
diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Di dalam permohonan 
dilampirkan rincian program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.77

75Wawancara dengan Elyk selaku Staf Keuangan pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.10
76Wawancara dengan Elyk selaku Staf Keuangan pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.10
77Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 14.30
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BAB V
EVALUASI PENGELOLAAN ADD BERDASARKAN PERATURAN 
BUPATI JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 2015 di DESA BARENG

Secara detail bab ini menjawab semua rumusan masalah yang ada pada 

bab pertama mengenai evaluasi pengelolaan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD di Desa Bareng tahun 2015. 

Rumusan pertanyaan dianalisis dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan 

William Dunn. Selain itu peneliti juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan ADD di Desa Bareng Kecamatan Jombang Kabupaten 

Jombang.

5.1 Pengelolaan ADD Desa Bareng

5.1.1 Tahap Perencanaan

Sebelum melaksanaan perencanaan ADD, dilakukan dahulu perencanaan 

RPJMDes yang dimana dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Bareng,  

pengelolaan ADD dimulai dari tilik dusun yang dihadiri oleh Kades, Perangkat 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa, 

KPMD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor 

dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat 

didanai oleh DD sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Dari tilik dusun, maka 

ditemukannya program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri 

perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menyusun RKPDes sesuai dengan 

RPJMDes tahun 2014-2019, APBDes, RPD, dan profil desa. Musrenbangdesa 
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merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat 

desa. Di dalam musrenbangdes siapapun bisa mengekspresikan dan 

menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa 

tekanan.

Musrenbang Desa Bareng dilakukan pada 29 Januari 2014 setelah 

pelaksanaan rapat pembahasan Draft RPJMDesa Tahun 2014 Desa Bareng. Pada 

musrenbangdes menghasilkan usulan tentang ADD yakni : yang pertama, sisa 

usulan yang belum terlaksana tetap mennjadi prioritas tahun berikutnya dalam 

RP2MPES tahun 2017-208. Kedua, usulan ADD mengharapkan anggaran tersebut 

dipergunakan untuk Rehab Balai Desa, mendirikan Polindes, memperbaiki jalan 

lingkungan desa, mensurvey dan memperbaiki rumah tidak layak huni dan 

pengadaan bak sampah atau tempat sampah dari desa Bareng sampai Mojounggul. 

Dari lima usulan tersebut yang dilaksanakan hanya rehab balai desa. Subeki 

selaku kepala desa mengatakan bahwa :

Kelima usulan tersebut seharusnya penting mbak, tetapi kita memang 
sekarang memfokuskan ke rehab balai desa dahulu karena semua urusan 
dilakukan disini dan agar pelayanan publik yang disini bisa dilaksanakan 
dengan nyaman dan bersih. Usulan yang lainnya kita usahakan bisa 
memakai anggaran dari pemerintah yang lainnya.78

Musrenbangdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan 

pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan 

Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Tetapi dalam praktiknya, 

masyarakat tidak semuanya turut serta dalam Musrenbangdesa Bareng. 

78 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa Bareng pada tanggal 15 Agustus 2016, pkl 
09.15
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Pemerintah Desa Bareng kurang mengikursertakan warganya, seperti pernyataan 

Subeki :

Yang kita undang biasanya tokoh masyarakat ya itu kepala dusun, setelah 
itu nanti terserah dusun mau mengajak siapa warganya yang mau ikut 
tetapi biasanya kepala dusun memilih orang yang dituakan di dusunnya. 
Mereka sudah mewakili warganya untuk memberikan usulan pada 
musrenbangdes dan saya pun pada musrenbangdes memberi ruang untuk 
para kepala dusun memberikan usulan apa yang terjadi di lingkungan 
dusunnya.79

Kemudian setelah sudah menemukan titik permasalahan yang akan 

diselesaikan pada tahun 2015 selanjutnya mengadakan perencanaan ADD 

tersebut. Sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang, mekanisme 

perencanaan ADD diawali perencanaan dan persiapan ADD yang dilakukan oleh 

Badan. Begitu juga dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh 

Badan. Di Kabupaten Jombang badan yang bertugas dalam perencanaan, 

persiapan, dan sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pemrdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (BPMPD). Sedangkan sosialisasi ADD di tingkat kecamatan 

dilakukan oleh Camat. Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Kepala 

Desa wajib mengadakan Musdes Perencanaan untuk merencanakan penggunaan 

ADD. Ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Musyawarah 

Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

79 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa Bareng pada tanggal 15 Agustus 2016, pkl 
09.15
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Mekanisme Musdes diatur jelas dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusn 

Musyawarah Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya 

musyawarah desa atau nama lain musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oelh BPD untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan 

desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan 

BUMDesa, penampahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. 

Musyawarah desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam satu tahun atau 

sesuai kebutuhuan. Musdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, 

transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban 

masyarakat. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan musdes meliputi:

a) Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang 
bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa.

b) Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musdes maupun tindak lanjut 
hasil keputusan musdes.

c) Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang 
hadir sebagai peserta musyawarah desa.

d) Mendapatkan kesempatan secara sama adil dalam menyampaikan 
aspirasi, saran dan pendapat secara lisan atau tertulis secara 
bertanggungjawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama 
berlangsungnya musdes.

e) Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman,  
dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah.80

Perencanaan ADD dilakukan melalui dua tahap yakni: Pertama 

perencanaan di tingkat kabupaten dan yang kedua perencanaan di tingkat desa. Di 

tingkat kabupaten, perencanaan dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksanan 

80 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daetah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa, Pasal 3
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ADD. Kemudia dilakukan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis operasional 

ADD. Setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi ADD yang dilakukan oleh 

Pemkab dengan dihadiri oleh camat beserta seluruh kepala desa. Perencanaan di 

tingkat Kabupaten memang tidak sedetail dengan perencanaan di tingkat desa. Hal 

ini dikarenakan ADD merupakan dana bantuan yang langsung dialokasiakan 

untuk pembangunan desa sehingga kegiatan perencanan akan lebih detail pada 

perencanaan di tingkat desa. Perencanaan ADD di tingkat desa dilakukan melalui 

musdes. Adapun musdes perencanaan ADD di desa terbagi menjadi dua tahap.

Musdes pertama yaitu musdes sosialisasi sedangkan musdes kedua yaitu 

musdes perencanaan. Di dalam musdes sosialisasi pemerintah desa terdapat 

beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain: penentuan jadwal rencana kegiatan 

baik fisik maupun non fisik, Pembentukan TPD ADD, penetapan panitia 

pengadaan, merekap daftar usulan rencana kerja dan rencana kerja anggaran desa 

di tahun yang bersangkutan. Penentuan jawal rencana kegiatan baik fisik maupun 

non fisik Desa Bareng bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1
Jadwal Kegiatan Pembangunan Fisik ADD

NO Kegiatan ADD
Bulan I Bulan II Bulan III

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2
1. Pembentukan Tim Pembangunan 

Desa (Musdes Perencanaan)
2. Uitset/ Pengukuran Lokasi
3. Survey Harga Bahan dan Upah 

Pekerja
4. Penyusunan Perencanaan Fisik
5. Verifikasi Kabupaten
6. Penyerahan Dokumen Perencanaan
7. Pencairan Dana Fisik (Musdes 

Pelaksanaan)
8. Uitset/Pengukuran Lokasi 

Pelaksanaan
9. Pembersihan Lokasi
10. Pengadaan alat dan bahan
11. Pelaksanaan kegiatan fisik
12. Penyusunan SPJ Fisik
13. Musyawarah Pertanggungjawaban
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Desa Bareng memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk pada 

tanggal 25 Juni 2015. TPK terdiri dari : Tingkat Desa yang meliputi, 

a. Penanggung Jawab : Subeki
b. Sekretaris : Sunaryo 
c. Bendahara  : Elyk Andriani K.
d. Seksi Teknik : Sunaryo.

Tingkat Kelompok meliputi :

1. Ketua : Purwanto
2. Sekretaris : Kasnoto
3. Bendahara : Marmo
4. Seksi Perencanaan : Jumiati
5. Seksi Pengadaan : Nur Aisyah 
6. Seksi Pengawasan : Sarji

Tim di atas mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

a. Membahas rencana kegiatan Program ADD dalam Forum Musdes 
sesuai Pedoman Pelaksanaan ADD serta ketentuan perundangan 
yang berlaku.

b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Program ADD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Melaporkan perkembangan baik fisik maupun non fisik serta 
realisasi keuangan kepada Kepala Desa sesuai ketentuan 
perundangan yang berlaku.

d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada Kepala Desa.

Sementara itu pada musdes perencanaan dilakukan dengan penyusunan 

daftar usulan rencana kerja tentang belanja aparatur dan operasional Pemdes dan 

BPD, Belanja Pemberdayaan RT/RW, LPMD, PKK, GSI, dan Karang Taruna. 

Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan 

pemberdayaan baik fisik maupun non fisik.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi 

syarat-syarat pencairan ADD. Syarat tersebut tertera didalam Perbup Nomor 17 
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Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD. Setelah persyaratan selesai 

dibuat maka syarat tersebut dikirim ke Kecamatan guna melakukan verifikasi, 

setelah dokumen benar maka diteruskan ke BPMPD untuk dilakukan verifikasi 

ulang, setelah dokumen lengkap dan benar, dokumen tersebut diberikan kepada 

BPKAD untuk dilakukan proses pencairan, setelah diinformasi dana cair, maka 

Kepala Desa bersama Bendahara melakukan pencairan di Bank Jatim. Setelah 

dana tersebut cair maka, dana tersebut digunakan untuk membiayai 30% kegiatan 

operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat. 

Kegiatan fisik , Kepala Desa memberikan wewenang kepada anggota LPMD. 

Tugas bendahara adalah menyusun laporan perkembangan dengan bukti transaksi 

seperti nota dan kwitansi. Proses pembangunan rehab balai desa dilakukan dengan 

dukungan swadaya partisipasi melalui gotong royong masyarakat setempat. 

Pemerintah desa juga membebaskan masyarakat untuk meminta 

pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terkait pengelolaan dana. Setelah 

kegiatan seluruhnya selesai maka tugas bendahara menyusun laporan akhir 

kegiatan. Informasi yang diperoleh dari sumber peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa tahap pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan 

responsif sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan 

pengelolaan ADD.Dan akhirnya pelaksanaan tugas ini disetujui pada tanggal 13 

Juli 2015 di Balai Desa Bareng pada musyawarah desa. Usulan dari desa disetujui 

dalam Verifikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Melalui ADD 2015.



75

5.1.3 Tahap Pertanggungjawaban

Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala 

Desa. Oleh karena itu, kepala desa harus bertanggungjawaban atas pelaksanaan 

ADD. Sebagaimana ketentuan dalam Perbup Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang berikut ini:

1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD
2) Pertanggungjawaban ADD terinetgrasi dengan Laporan   

Pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-udnangan yang berlaku.81

Pertanggungjawaban ADD merupakan mekanisme terakhir dalam 

pengelolaan ADD. Oleh karena itu, bentuk dari hasil pertanggungjawaban berupa 

penyusunan laporan, baik laporan pertanggungjawaban maupun surat 

pertanggungjawaban. Laporan ini juga merupakan yang dijadikan syarat dalam 

pencairan ADD.

Pada Desa Bareng penanggungjawaban operasional pengelolaan ADD 

secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Pada 

tanggal 30 Nopember 2015 terdapat penyerahan dari Ketua LPMD ke Kepala 

Desa Bareng dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dari Belanja 

Pemberdayaan Masyarakat pada ADD Desa Bareng tahun anggaran 2015 yang 

telah diselesaikan seluruhnya dengan baik yaitu Pembangunan Rehabilitasi Balai 

Desa Bareng dengan dana Rp 107.000.000,00. Dengan diserahkannya pekerjaan 

dimaksud maka selanjutnya aset tersebut menjadi investasi Desa Bareng 

Kecamatan Bareng.

81Ibid, pasal 16



76

5.2 Evaluasi Pengelolaan ADD di Desa Bareng Tahun 2015

Dengan berdasarkan fakta dan data dilapangan yang ditujukkan untuk 

menggambarkan secara detail dan jelas yang diperoleh dari hasil wawancara 

secara mendalam dengan key informan (informan kunci). Didalam penjabaran, 

hasil evaluasi pengelolaan ADD di Desa Bareng dapat ditinjau melalui indikator 

dari William Dunn yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas 

dan ketepatan. 

Pada dasarnya setiap kegiatan pasti memerlukan perencanaan agar dalam 

pelaksanaanya lebih terarah. Kegiatan tanpa perencanaan yang matang tentu akan 

sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahui perbandingan 

rencana dan realisasi pengelolaan ADD Tahun 2015 secara umum dapat dilihat 

pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Pengelolaan ADD Tahun 2015

Tahun Rencana Realisasi Keterangan
2015 107.000.000 107.000.000 Rehab Balai 

Desa
Sumber: Diolah dari Surat Pertanggungjawaban, 2017

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa perencanaan sesuai dengan realisasi. Tetapi 

tidak semua perencanaan juga tidak selalu sesuai dengan realisasi, Untuk 

mengetahui penggunaan ADD secara jelas dan detail dapat dilihat pada analisis 

indikator di bawah ini:
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5.2.1 Efektivitas

Pengertian efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Secara garis besar efektivitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan atau sejauh mana orang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diharapkan, berarti bahwa apabila suatu pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun 

mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan yang dimaksud adalah 

tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan 

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, 

tugas dan fungsi instansi tersebut. 

Efektifitas merupakan penilaian kebijakan terhadap ketepatan waktu dalam 

mencapai hasil atau tujuan dari kebijakan. Tujuan ADD Kabupaten Jombang 

sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang Pasal 3 yang 

berisi:

a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran
b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa
d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan kesalehan sosial.
e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
f) Memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan 

pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan 
sosial dan ekonomi masyarakat.

g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM 

Desa.82

82 Perbup Jombang Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 3
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Pengelolaan ADD di Desa Bareng sudah bisa dikatakan efektif apabila 

tujuan yag dilaksanakan di Desa Bareng mengikuti tujuan ADD yang sudah 

tertuang dalam Perbup. Tujuan yang pertama adalah menanggulangi kemiskinan 

dan mengurangi pengangguran. Tujuan tersebut dilakukan pemerintah Desa 

Bareng dengan cara pengadaan beras untuk masyarakat miskin (RASKIN). 

Program tersebut terdapat dalam kegiatan prioritas, tetapi dalam kenyataannya 

program tersebut belum dilaksanakan dan dana ADD malah digunakan untuk 

rehab balai desa. Ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan ADD yang sudah 

ditetapkan. Seperti hasil wawancara dengan Subeki menyatakan bahwa :

Desa Bareng pada tahun 2015 mengeluarkan belanja desa untuk bantuan 
kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 61.000.000,00, tetapi dana 
tersebut berasal dari pendapan desa lainnya bukan berasal dari ADD mbak, 
soalnya ADD kan sudah ada proporsinya masing-masing. Saya tidak 
berani menguranginya mbak.83

Tujuan kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan 

penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat.Kegiatan prioritas yang direncanakan oleh Desa Bareng untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa dengan  mengadakan penyusunan rancangan RPJMDes, penyelenggaraan 

Musrenbangdes RPJMDes, penetapan RPJMDes, penyusunan Rancangan 

RKPDes, penyelenggaraan Musrenbang RKPDes dan penetapan RKPDes, tetapi 

semua kegiatan tersebut hanya masuk dalam daftar kegiatan prioritas, tidak 

dilaksanakan langsung di Desa Bareng. 

Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan sarana dan 

prasarana desa. Dalam daftar kegiatan prioritas terdapat kegiatan yang manfaatnya 

83 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 08.31 WIB
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untuk mewujudkan sarana dan prasarana dalam bidang pemuda dan olahraga 

tetapi sama seperti di tujuan kedua kegiatan ini tidak dilaksanakan dan hanya 

menjadi formalitas di daftar kegiatan prioritas

Tujuan keempat meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial  

budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial. Tujuan ini belum dilakukan 

di Desa Bareng, belum ada di kegiatan yang berhubungan dengan bidang 

keagamaan seperti pembangunan masjid dll. Bisa disimpulkan bahwa Desa 

Bareng belum sepenuhnya efektif dikarenakan banyak tujuan yang belum 

dilaksanakan di Desa Bareng.

Tujuan ADD yang kelima yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. Kabupaten Jombang dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat sudah ada Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan 

Ketertiban Masyarakat. Babinkamtibmas ini sudah disediakan oleh Kabupaten 

yang itu berasal dari TNI, Polri dan Kepala Desa sendiri. Setiap desa sudah 

mempunyai Babinkamtibmas masing-masing guna menjaga keamanan yang ada 

di desanya masing-masing.

Tujuan yang keenam adalah memberdayakan peran aparatur serta 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial. Tujuan tersebut dilaksanakan dengan adanya rencana program 

pelatihan aparatur pemerintahan desa, fasilitasi pengisian perangkat desa, fasilitasi 

bantuan keuangan untuk TPAPD dan bantuan keuangan untuk ADD. Dari empat 

rencana program tersebut yang dilaksanakan ada 2 yaitu pemberian TPAPD dan 
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bantuan keuangan ADD dikarenakan program tersebut sudah masuk dalam 

proporsi pembagian ADD di Kabupaten Jombang,.

Kalau untuk TPAPD kita mengambil dari ADD mbak karena sudah 
disediakan tapi kalau buat pelatihan dan pengisian perangkat desa kita 
mengambil dari dana lainnya. Karena memang sudah ada peraturannya 
seperti itu mabk, jadi kita hanya mentaatinya.84

Tujuan ketujuh yaitu mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong 

royong masyarakat. Desa Bareng dalam penggunaan ADD Tahun 2015 adalah 

rehabilitasi balai desa. Dengan pembangunan tersebut partisipasi dari masyarakat 

terlihat dalam ikutnya mereka bergotong royong dalam pembangunan balai desa, 

tetapi mereka tidak setiap hari ikut hanya saat libur dari kerja dan ada waktu 

senggang saja.

Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan desa dan 

masyarakat desa melalu BUM Desa. Pendapatan yang ada di Desa Bareng yang 

dari BUMDesa malah mengalami penurunan, yang tahun sebelumnya 

mendapatkan Rp 5.626.000,00 dan tahun ini hanya mendapat Rp 1.489.000,00. 

Tetapi pendapatan yang ada di Desa Bareng bukan hanay bersumber dari 

BUMDesa saja ada pendapatan dari Dana Desa, bagian dari ahsil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten, ADD, bantuan keuangan provinsi dan dari Kabupaten 

atau Kota serta dari sumbangan pihak ketiga.

Daftar kegiatan prioritas yang dtuliskan ada dua puluh dan dari dua puluh 

daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa atau kelurahan, 

semuanya memang mempunyai manfaat yang sesuai dengan tujuan ADD yang 

ada di Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015, tetapi hanya 3 kegiatan 

84 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa pada 13 Agustus 2016 pukul 12.38 WIB
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yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu rehab balai desa, pemberian TPAPD dan 

bantuan untuk ADD. Daftar Kegiatan Prioritas bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Daftar Kegiatan Prioritas Yang Akan Dilaksanakan Sendiri Oleh 

Desa/Kelurahan

NO KEGIATAN VOLUME LOKASI MANFAAT
1. Pelatihan aparatur 

pemerintahan desa
LS Pemerintahan 

Desa
Terwujudnya 
peningkatan 
kapasitas 
aparatur

2. Fasilitasi pengisian 
perangkat desa

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
peningkatan 
kapasitas 
aparatur

3. Pengadaan beras untuk 
masyarakat miskin.

Seluruh 
Dusun di 
Desa

Membantu 
konsumsi 
bulanan

4. Bantuan operasional 
Tunjangan RT/RW

73orang Seluruh 
RT/RW

Memberikan 
balas 
jasa/pengada
an

5. Penyusunan rancangan 
RPJMDes

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
desa yang 
matang

6. Penyelenggaraan 
Musrenbang RPJMDes

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
desa yang 
matang

7. Penetapan RPJMDes LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
desa yang 
matang

8. Penyusunan Rancangan 
RPJMDes

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
desa yang 
matang

9. Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPDes

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
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desa yang 
matang

10. Penetapan RKPDes LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
perencanaan 
desa yang 
matang

11. Rehab Kantor Balai Desa LS Dsn Bareng Supaya 
nyaman 
dalam 
pelayanan 
publik

12 Fasilitasi Bantuan 
Keuangan untuk 
pemberian (TPAPQ)

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
peningkatan 
kapasitas 
aparatur

13. Fasilitasi bantuan 
keuangan untuk ADD

LS Pemerintahan 
Desa

Terwujudnya 
peningkatan 
kapasitas 
aparatur

14. Perumusan kebijakan 
kewirausahaan bagi 
pemuda

LS Pemerintahan 
Desa

Mengembang
kan 
keserasian 
kebijakan 
pemuda 
dalam 
berkaya

15. Pembinaan Organisasi 
kepemudaan

LS Pemerintahan 
Desa

Meningkatka
n peranserta 
pemuda 
dalam 
pembanguna
n desa

16. Penyuluhan pencegahan 
penggunaan narkoba di 
kalangan generasi muda

LS Pemerintahan 
Desa

Meningkatka
n peran serta 
pemuda 
dalam 
pemberantasa
n narkoba.

17. Peningkatan pembangunan 
sarana dan prasarana 
olahraga

LS Pemerintahan 
Desa

Mewujudkan 
sarana dan 
prasarana 
dalam bidang 
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pemuda dan 
olahraga

18. Pengadaan alat olahraga LS Pemerintahan 
Desa

Mewujudkan 
sarana dan 
prasarana 
dalam bidang 
pemuda dan 
olahraga

19. Pemberdayaan lembaga 
posyandu

LS Pemerintahan 
Desa

Meningkatka
n peran serta 
posyandu 
dalam segala 
program

20. Penguatan lembaga 
pemberdayaan masyarakat 
desa

LS Pemerintahan 
Desa

Untuk 
mewujudkan 
peningkatan 
keberdayaan 
masyarakar 
desa.

Bisa disimpulkan bahwa dari delapan tujuan ADD yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang yang sudah 

dilaksanakan di Desa Bareng yaitu:tujuan keenam dan ketujuh yaitu tujuan untuk 

memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan 

pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi 

masyarakat dengan cara fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD dan 

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dengan cara 

mengundang para warga untuk ikut dalam pembangunan rehab balai desa.
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5.2.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan usaha untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

melaksanakan kebijakan. Oleh sebab itu, diukur dengan biaya dan keuntungan 

didapat atau dengan kata lain sejauh mana tingkat manfaat dibandingkan dengan 

biaya dari sumber daya yang dikeluarkan. Pemberian ADD merupakan program 

paten dari Kabupaten Jombang, artinya ADD ini adalah dana yang pasti 

dikeluarkan oleh Kabupaten Jombang kepada desa setiap tahunnya. Oleh sebab 

itu, pemerintah daerah berupaya agar pemberian ADD dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Mulai dari perencanaan, 

penggunaan hingga pengawasannya dilakukan langsung oleh masyarakat bersama 

pemerintah desa. Dengan demikian, dengan ketentuan 70% untuk membiayai 

pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk membiayai kegiatan operasional desa. 

Desa Bareng juga harus mengikuti tujuan ADD yang sudah ditetapkan, 

tetapi dalam kenyataannya pada saat penulis melakukan penelitian, dalam 

penggunaan dana ADD tahun 2015 di Desa Bareng fokus pembangunan 

digunakan untuk memfasilitasi pemerintahan desanya saja seperti rehab balai 

desa. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur desa bersumber dari dana yang 

lain.

Tahun 2015 ADD digunakan untuk rehab balai desa mbak agar nyaman 
dalam pelayanan publik dan ini masih tahap pertama nanti tahap kedua 
dilanjutkan pada tahun 2016.85

Program tersebut sangat tidak cocok dengan tujuan ADD yang ada. Ini 

sangat berbanding terbalik dengan tujuan ADD yang telah ditetapkan. Bisa 

85 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa pada tanggal 11 Agustus 2016 pkl 09.00
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dikatakan berarti pelaksanaan ADD di Desa Bareng belum efektif dan efisiensi 

sepenuhnya berjalan dikarenakan yang dilakukan belum menyamai dengan tujuan 

ADD.

Kebijakan ADD juga menjadi pemenuhan hak-hak bagi desa untuk 

menopang dan membantu memenuhi kebutuhan dari desa itu sendiri. Desa bisa 

mengatur sendiri penggunaan, pengelolaan dan pengawasan ADD namun tetap 

perpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai sasaran yang dituju, 

pelaksanaan kebijakan ADD tahun 2015 di Desa Bareng mengacu pada Peraturan 

Bupati No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD. Peraturan tersebut 

mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendistribusian ADD ke sejumlah desa-

desa, penggunaan dan pertanggungjawaban melalui administrasi ADD atau 

laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh pemerintah desa serta institusi pengelola 

ADD dari tim fasilitasi Kabupaten, Kecamatan dan tim pelaksana desa. Seajuh ini, 

pencapaian pelaksanaan ADD di Desa Bareng memang telah berjalan dan sesuai 

dengan kebutuhan di desa. Dibuktikannya dengan selalu ada laporan 

pertanggungjawaban dari desa ke kecamatan.

Kita selalu membuat LPJ mbak yang itu isinya siapa saja tim 
pelaksananya, nanti saat rapat apa mereka ikut hadir atau absen kita selalu 
memberi daftar hadir juga mbak. Tim pelaksana membuat realisasi 
penggunaan dana ADD Tahun 2015 setelah itu merela melaksanakannya 
sesuai realisasi tersebut.Setiap bulan kita mengadakan rapat yang 
membiacarakan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan. Sampai mana 
pekerjaannya, kurangnya apa gitu mbak. Mereka pun mendapat honor tim 
pelaksana yang nominalnya tidak sama rata, seperti krtuanya mendapat 
500ribu sedangkan yang lainnya rata-tata mendapat dibawahnya. Kalau 
semua selesai kita menadakan rapat lagi yaitu membicarakan pengeluaran 
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dan pemasukannya. Alhamdulillah selesai sesuai rencana mbak, meskipun 
pengeluarannya melebihi realisasinya.86

5.2.3 Kecukupan

Kecukupan merupakan tujuan yang telah dicapai sudah bisa dirasakan 

mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan juga dengan seberapa jauh 

suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang 

menumbuhkan adanya amsalah. Kecukupan ini masih berhubungan indiktaor 

efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan 

kebutuhan, nilai atau kesempatan yang itu dapat menyelesaikan masalah.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi Desa Bareng mereka juga 

mempunyai strategi dalam pemecahan masalah tersebut. Masalah yang dihadapi 

oleh Desa Bareng meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

a. Bidang sarana dan prasarana
b. Kesehatan
c. Pertanian
d. Ekonomi
e. Pendidikan
f. Pemerintahan
g. Keagamaan87

Pertama, di bidang sarana dan prasarana terdapat permasalahan yaitu 

saluran irigasi yang masih perlu perhatian baik secara pemeliharaan, perawataan, 

maupun pembangunan, jalan lingkungan ataupun jalan poros desa, drainase tepi 

jalan lingkungan, pembukaan jalan baru di perumahan atau jalan antar desa, batas-

batas desa guna menghindari permasalahan antar desa dan penduduk, pasar desa 

dan gedung baru. Dari beberapa permasalahan yang ada, Desa Bareng 

86 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa Bareng pada tanggal 11 Agustus 2016, pkl 
08.25
87 RPJMDes Desa Bareng Tahun 2015 hlm 15
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menemukan tindakan pemecahan masalah yang diantaranya pengaspalan jalan,

pembangunan rabat beton atau jembatan, pembangunan jalan makadam dan 

pembangunan drainase guna kesehatan masyarakat setempat.

Permasalahan yang kedua yaitu di bidang kesehatan meliputi RTM, 

kesehatan ibu atau anak, banyaknya pengangguran, maish ada rumah tidak layak 

huni, koperasi tingkat desa masih perlu bantuan modal, pendidikan koperasi 

makro dan mikro serta bantuan modal koperasi kelompok masyarakat keci. Semua 

permasalahan tersebut diselesaikan dengan pemberian PMT balita, penyuluhan 

tentang pentingnya pembuangan atau sanitasi agar sanitasi antar pemukiman bisa 

tertata rapi, penyuluhan kebersihan dan pembuatan tempat sampah agar 

masyarakat sadar untuk hidup bersih, pembangunan MCK dan pemberian 

makanan tambahan untuk bayi dan balita saat Posyandu.

Ketiga, di bidang pertanian terdapat permasalan yakni harga pupuk mahal 

dan langka, bantuan bibit dan obat pertanian, akses menuju pertanian masih 

banyak yang tidak tersentuh, kurangnya sosialisasi tentang pemasaran hasil 

produk kurang dan saat panen tetapi hasil bumi malah semakin menurun. 

Permasalahan tersebut diselesaikan Desa Bareng dengan adanya penyuluhan tiap 

bulan dan penyediaan alat-alat kebersihan, pengadaan lumbung pangan untuk 

penyimpangan bekal hidup, pembuatan penampungan air tidak kehabisan air 

bersih dan pembuatan sumur bor.

Keempat, di bidang ekonomi terdapat permasalahan yakni banyak warga 

yang bekerja di bidang mebleir tetapi kekurangan dana, sedangkan warga sangat 

antusias dan bahannya ada jadi diselesaikan dengan adanya pemberian modal 
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usaha untuk masyarakat agar tidak menambah pengangguran, penghasilan 

pertanian banyak tetapi sawah yang akan dikerjakan banyak jadi diselesaikan 

dengan pemberian bibit dan pupuk untuk masyarakat. Masalah selanjutnya adalah 

banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap jadi oleh Pemerintah desa 

diberikan modal usaha usaha dan pemberian bantuan seperti bibit dan pupuk agar 

tidak ada warga yang menganggur dan menggarap sawahnya masing-masing.

Permasalahan yang kelima adalah dibidang pendidikan. Permasalahan

yang ada adalah belum mempunyai gedung TK, pengetahuan masyarakat kurang 

dikarenakan warga hanya lulusan SD dan proses belajar siswa terganggu. 

Permasalahan tersebut diselesaikan dengan didirikannya gedung TK dikarenakan 

di Desa Bareng banyak guru yang menganggur dan siswa juga ada, serta 

pembangunan gedung TPA/TPQ agar anak-anak Desa Bareng bisa belajar dengan 

nyaman dan mengaji di tempat tersebut.

Keenam, permasalahan bidang pemerintahan meliputi minimnya 

pengetahuan warga dalam pengetahuan dan minimnya pengetahuan tentang tugas 

dan fungsi perangkat desa. Untuk pemecahan permasalahan yang ada, Pemerintah 

Desa Bareng bertujuan untuk warga yang ingin tahu tentang pengetahuan 

peraturan dengan didirikannya balai desa dan penyediaan alat-alat tugas untuk 

desa agar perangkat desa aktif dalam menjalankan aktifitas desa.

Permasalahan yang ketujuh adalah dibidang keagamaan yakni pendidikan 

moral usia dini kurang perhatian, kesejahteraan guru mengaji, dan bantuan bacaan 

kita suci dan tempat pendidikan kurang memadai. Permasalahan tersebut 

diselesaikan dengan Pemerintah Desa Bareng membangun gedung TPA/TPQ agar 
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anak yang mengaji menjadi satu dan guru mengajinya diberi upah seikhlasnya dan 

pemberian kita suci Alqu’an di setiap mushola atau masjid.

Dari permasalahan ketujuh di atas, yang diselesaikan dengan 

menggunakan anggaran ADD adalah permasalahan di bidang pemerintahan. 

Dimana untuk menjadikan warga agar selalu mengetahui tentang peraturan 

didirikannya balai desa. Program tersebut belum bisa dikatakan kecukupakan 

dikarenakan dana anggaran ADDnya belum bisa dirasakan masyarakat langsung.

5.2.4 Pemerataan

ADD merupakan dana bantuan desa yang pernah dikucurkan oleh 

pemerintah melalui pemerintah kabupaten. Tujuan dari ADD adalah bukan untuk 

mengatasi kesenjangan fiskal secara vertikal ataupun untuk mengatasi masalah 

eksternalitas tetapi untuk menciptakan pemeratan diantara desa-desa di seluruh 

wilayah kabupaten. Perlu digarisbawahi pemerataan dalam pengertian ini 

mencakup dua aspek yaitu pemerataan dalam penyediaan fasilitas publik yang 

mendaar bagi setiap penduduk dan pemerataan dalam pendapatan. Kedua aspek 

pemerataan tersebut harus dipertimbangkan secara bersamaan mengingat 

keduanya tidak bisa secara otomatis melekat pada setiap penduduk di seluruh 

wilayah kabupaten.88 Seperti yang diungkapkan oleh Moch.Ronny selaku Kepala 

Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa BPMPD Kabupaten Jombang 

berikut:

Jadi sebenarnya program ADD ini adalah program bantuan dana 
pembangunan yang langsung ke desa. Dalam sejarahnya itu sudah 

88Maryunani (Ed), Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi, Malang:UB Press, 2002, hlm 
89
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berganti-ganti nama yang terkenal dulu namanya Bank Desa. Itu sekitar 
tahun 80-90an. Kemudian ganti nama yang terakhir ini namanya ADD.89

Pemerataan dalam kebijakan berkaitan dengan penilaian dengan melihat 

manfaat dan biaya dari kegiatan yang terdistribusi secara proposional untuk aktor-

aktor yang terlibat. Artinya, memperoleh manfaat antara biaya yang merata dan 

adil dengan hasil kebijakan yang dapat dirasakan seluruh pihak atau yang 

diperoleh dari sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan yang dimaksud adalah warga 

Desa Bareng. Mereka yang seharusnya menjadi penilai dan pendukung desa 

mereka sendiri. Aktor lainnya yang berperan juga merasakan dari dana ADD ini 

adalah PKK, GSI, KT, RT/RW, BPD serta LPMD. Setelah peneliti melakukan 

wawancara dengan ketua KT yaitu Agus Rahmadon, dia mengungkapkan bahwa 

dana ADD ini sangat bermanfaat bagi Karang Taruna. 

Karang Taruna mendapat dana ADD 10%, ini sudah lumayan mbak bisa 
dipergunakan untuk membuat lapangan tenis dan badminton, biasanya 
kalau kurang malah mendapat bantuan lagi dari Pak Lurah, tapi saya tidak 
tahu itu uang dari kantong Pak Lurah sendiri atau bagaimana, yang penting 
saya minta bantuan dengan menggunakan proposal selanjutnya disetujui 
dan saya mendapat anggarannya mbak.90

Di tempat lain saat peneliti melakukan penelitian di Desa Bareng tepatnya 

saat peneliti melakukan wawancara dengan Ketua GSI Desa Bareng, beliau 

mengungkapkan bahwa:

Alhamdulillah mbak kalau sarana dan prasarana GSI masih menjadi 
prioritas juga mbak. Nanti mbak lihat sendiri di daftar prioritas tahun 2015 
itu, pemerintah desa akan meningkatkan mutu kesehatannya melalui 
dengan didirikannya taman gizi pendidikan dan revitalisasi posyandu.91

89Wawancara dengan Moch.Ronny selaku Ketua PAPD BPMPD pada 3 September 2016 pukul 
09.21 WIB

90Wawancara dengan Agus Rahmadon selaku Ketua Karang Taruna pada 20 September 2016 
pukul 11.15 WIB

91Wawancara dengan Ita Tri Sulismianingsih selaku Ketua GSI pada 20 September 2016 pukul 
15.47 WIB
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Selanjutnya, penyebaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Bareng. 

Sarana dan prasarana apapun itu merupakan tanggungan dari Pemerintah Desa 

Bareng. Sarana dan prasana baik bangunan fisik, transportasi maupun irigasi itu 

seperti jalan poros desa, jalan poros dusun, kualitas jalan lingkungan dan penataan 

saluran drainase. Semua program tersebut masuk dalam kebijakan pembangunan 

desa dalam kurun waktu enam tahun. Tetapi di daftar kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan sendiri oleh Desa dengan menggunakan anggaran ADD tidak ada 

sama sekali yang menunjukkan penyebaran sarana prasarana yang peneliti 

jelaskan di atas, hanya fokus ke sarana dan prasarana olahraga. Bisa dilihat di 

tabel di bawah ini:



Tabel 5.4
Daftar Kegiatan Prioritas Yang Akan Dilaksanakan Sendiri Oleh Desa/Kelurahan

NO Kegiatan Prioritas Volume Lokasi Uraian Manfaat
1 Pelatihan Aparatur LS Pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur
2 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa LS Pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur
3 Pengadaan Beras untuk RASKIN Seluruh dusun di 

desa
Membantu konsumsi bulanan

4 Bantuan operasional Tunjangan 
RT/RW

73orang Pemerintahan desa Memberikan balas jasa/pengabdian

5 Penyusunan Rancangan RPJMDes LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang
6 Penyelenggaraan Musrenbang 

RPJMDes
LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang

7 Penetapan RPJMDes LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang
8 Penyusunan rancangan RKPDes LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang
9 Penyelenggaraan Musrenbang 

RPKDes
LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang

10 Penetapan RKPDes LS Pemerintahan desa Terwujudnya perencanaan desa yang matang
11 Rehab Kantor Balai Desa LS Dusun Bareng Supaya nyaman dalam pelayanan publik
12 Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk 

pemberian TPAPD
LS Pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah desa
13 Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk LS Pemerintahan desa Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur 



ADD pemerintah desa
14 Perumusan Kebijakan 

kewirausahaan bagi pemuda
LS Pemerintahan desa Mengembangkan keserasian kebijakan penulis dalam 

berkarya
15 Pembinaan organisasi kepemudaan LS Pemerintahan desa Meningkatkan peran serta pemuda dalam 

pembangunan desa
16 Penyuluhan pencegahan 

penggunaan narkoba dikalangan 
generasi muda

LS Pemerintahan desa Meningkatkan peran serta pemuda dalam 
pemberatasan narkoba

17 Peningkatan pembangunan sarana 
dan prasarana olahraga

LS Pemerintahan desa Mewujudkan sarana dan prasarana dalam bidang 
pemuda dan olahraga

18 Pengadaan alat olahraga LS Pemerintahan desa Mewujudkan sarana dan prasarana dalam bidang 
pemuda dan olahraga

19 Pemberdayaan lembaga posyandu LS Pemerintahan desa Meningkatkan peran serta posyandu dalam segala 
program

20 Penguatan lembaga pemberdayaan 
masyarakat desa

LS Pemerintahan desa Untuk mewujudkan peningkatan keberdayaan 
masyarakat desa

Sumber : Hasil olahan peneliti dari RPJMDes Desa Bareng Tahun 2015
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Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa anggaran ADD fokusnya untuk 

sarana dan prasarana untuk pemuda saja, sedangkan yang untuk pembangunan 

jalan poros desa dan dusun, kualitas jalan lingkungan dan perbaikan saluran 

drainase menggunakan anggaran yang berasal dari Pagu Indikatif Desa. Seperti 

contoh perbaikan saluran drainase yang dilakukan di Jalan A.Yani kanan dan kiri 

bertempat di Dusun Mojounggul dan drainase jalan utama dari selatan ke utara di 

Dusun Kedungpring. Semua kegiatan tersebut menggunakan anggaran dari PID 

Desa Bareng Kabupaten Jombang. 

Pemerataan yang ada di Desa Bareng sudah baik tetapi penyebaran sarana 

dan prasarana yang didanai dari ADD hanya pembangunan sarana olahraga, 

sedangkan untuk yang langsung bisa dirasakan masyarakat semua dusun berasal 

dari anggaran lainnya yakni anggaran Pagu Indikatif. Peneliti hanya fokus ke 

pelaksanaan ADD bukan anggaran yang lain, jadi peneliti menilai pemerataan 

yang ada di Desa Bareng dengan melalui anggaran ADD.

5.2.5 Responsivitas

Responsivitas menurut Wiliiam N. Dunn adalah seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok 

masyarakat. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan 

masyarakat yang dapat menanggapi pelaksanaam kebijakan tersebut. Tanggapan 

masyarakat juga dapat dirasakan positif atau negarif yang dimana positif berupa 

dukungan dan negatif berupa penolakan.

ADD yang di berikan ke Desa Bareng adalah sebesar 30% untuk belanja 

aparatur dan operasional pemerintahan desa serta sebesar 70% untuk biaya 
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Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengalokasian ADD Kabupaten 

Jombang. Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa 

sebesar 30%meliputi, tunjangan jabatan Tim pelaksana ADD, tunjangan jabatan 

fungsional Pemerintah Desa, tunjangan Pengawas Pelaksana ADD. Insentif Non 

Aparatur Desa meliputi, Insetif Ketua RT, Insentif Ketua dusun, Sekretaris dan 

Anggota LPM, Insentif guru TK/ TPA, Insentif guru ngaji, Insentif petugas sosial 

kemasyarakatan desa lainnya, Operasional pemerintahan desa dan bantuan 

operasional lembaga kemasyarakatan desa serta 70% dipergunakan untuk 

pemberdayaan masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah 

Kabupaten Jombang yang diambil dari 10% dari APBD Kabupaten yang 

kemudian dialokasikan ke Pemerintahan Desa sudah cukup untuk mendanai 

keperluan desa meskipun ADD dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama 

sebesar 30%, dan tahap kedua sebesar 70% yang pencairannya hanya dapat 

dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan 

jadwal ketersediaan anggaran kas Kabupaten.

Tabel 5.5
Realisasi Pengelolaan ADD Desa Bareng Tahun 2015

No URAIAN Jumlah Anggaran 
(Rp)

Ket

1. 30% Penghasilan tetap dan 
tunjangan perangkat desa dan 
Biaya Operasional Pemdes:

∑ Penghasilan Tetap dan 
tunjangan perangkat desa

∑ Operasional Pemdes
∑ Bantuan Keuangan BPD
∑ Bantuan Keuangan RT/RW

65.904.085,50

40.031.791.50
17.330.000,00
16.662.000,00

Sub Jumlah Rp 139.867.877,00 30%
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2. 70% Pemberdayaan Masyarakat

∑ Bantuan Operasional LPMD
∑ Bantuan Operasional PKK
∑ Bantuan Operasional KT
∑ Bantuan Operasional GSI
∑ Belanja Keperluan Kantor
∑ Rehab Balai Desa

4.012.000
7.187.000
3.343.000
3.343.000

204.816.378
107.000.000

Sub Jumlah Rp 326.358.378 70%
JUMLAH TOTAL ADD 466.226.255 100%

Sumber : Diolah penulis dari APBDes Bareng Tahun 2015

Peneliti menganggap dana ADD yang diterima bisa dibilang cukup besar. 

Karena dalam pengalokasian dana ADD digunakan untuk rehab balai desa saja, 

itupun masih dilanjutkan ke tahun 2016. Adakala jika kebutuhan tersebut tidak 

dapat selesai dalam satu tahun anggaran maka berlanjut hingga tahun berikutnya. 

Otomatis, hasil pelaksanaan belum bisa dirasakan secara optimal terutama 

masyarakat menengah kebawah. Apalagi kebutuhan akan pembangunan justru 

meningkat. Disisi lain, pembagian secara merata menyebabkan desa hanya 

mampu menjalankan beberapa kegiatan pembangunan dan bilamana dana ADD 

tidak mencukupi, maka diambil dari pembiayaan lainnya seperti pengajuan 

proposal,dan sebagainya.

Dana yang dibutuhkan besar sedangkan hasil swadaya tidak mendukung 

menyebabkan hasil capaiannya tidak dapat rasakan bagi masyarakat terutama 

dampaknya terhadap masyarakat miskin. Disamping itu, terkait pelaksanaannya 

masih dihadapi oleh berbagai persoalan teknis dilapangan sehingga pencapaian 

dari pelaksanaan ADD menjadi bervariasi. Jika desa tidak sesuai ketentuan 

didalam pengelolaan maka kecamatan terjun ke lapangan untuk 
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menyelesaikannya. Dalam kaitannya temuan di desa yang tidak mampu 

diselasaikan oleh kecamatan maka tim kabupaten secara langsung akan 

menghandel untuk segera menyelesaikannya dengan cara pendekatan personal. 

Jadi, pertama tim fasilitasi melakukan penilaian dengan terjun ke desa dengan 

melihat secara langsung pengelolaan ditingkat desa jika ada masalah maka 

langsung diselesaikan dengan diberikan solusi. 

Kedua, ketika permasalahan itu muncul dan diluar pengendalian 

kecamatan ataupun tim fasilitasi kabupaten maka disampaikan kepada tim 

pengawas yakni Badan Pengawasan Daerah. Tim pengawas memeriksa langsung 

bilamana terjadi temuan, desa segera membetulkan dan ketika di desa terdapat 

penyalahgunaan wewenang maka akan diberi sanksi dan sanksi yang diberikan 

bertahap mulai dari pemberian teguran kemudian sanksi ringan atau 

pemberhentian sementara selama satu tahun dan dibarengi dengan pemeriksaan. 

Bilamana temuan tersebut memang benar adanya maka Bupati dapat 

memberhetikan setelah mendapat laporan dan rekomendasi dari tim pengawas 

kepada Bupati. 

Dengan demikian, responsivitas dalam melaksanakan kebijakan ADD di 

Kabupaten Jombang sangat tergantung dari tingkat pelaksana pemerintah desa. 

Bilamana desa terdapat masalah atau temuan maka kebijakan yang diambil oleh 

Kabupaten dan Kecamatan hanya bersifat penanganan. Karena pelaksana di 

tingkat desa belum mampu mengatasi persoalan yang dihadapi di desanya, serta 

masih ditemui kendala dalam pelaksanaanya. Artinya, belum mampu secara 

mandiri mengatur dan mengendalikan penggunaan ADD sesuai pedoman yang 

ada.
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5.2.6 Ketepatan

Ketepatan mempunyai tujuan yang tepat dan bermanfaat. Ketepatan 

adanya program dari ADD khususnya di Desa Bareng memberikan program yang 

bermanfaat bagi masyarakat desa Bareng sehingga ketepatan dari program ADD 

ini sangat bermanfaat guna menunjang kesejahteraan bagi masyarakat desa 

Bareng dengan adanya anggaran 10% dari APBD Kabupaten. Dimana dalam 

penggunaanya harus sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 

2015 bahwa desa harus menjalankan program yang bermanfaat untuk masyarakat. 

Ketepatan dari program ADD khususnya Desa Bareng Kecamatan Bareng 

Kabupaten Jombang dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa dan juga 

oleh masyarakat desa Bareng dan tepat dalam pelaksanaan. Dengan 

mempedomani pada Peraturan Bupati dan sesuai dengan prinsip pengelolaan 

ADD bahwa seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara terbuka dalam forum dengan melibatkan seluruh unsur 

masyarakat desa.

Praktiknya, dalam pelaksanaan ADD yang ada di Desa Bareng, mayoritas 

mereka memfokuskan kegiatan ADD hanya untuk perangkat desanya saja, 

sedangkan kegiatan yang langsung bermanfaat untuk warganya tidak ada hanya 

pengadaan beras untuk masyarakat miskin. Padahal RASKIN itu sudah ada 

dananya dari pemerintah pusat, tapi pemerintah desa Bareng masih saja 

memasukkan kegiatan tersebut dalam daftar kegiatan prioritas untuk tahun 2015 

yang bersumber dari dana ADD. Kegiatan yang lainnya fokus untuk pemerintahan 

desanya seperti Rehab Balai Desa yang memakan anggaran sebanyak Rp 
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107.000.000,00 dan untuk bantuan penyelenggaraan RPJMDes dan RKPDes Desa 

Bareng. Ini berarti Desa Bareng belum bisa tepat dalam membuat kegiatan yang 

tujuannya untuk masyarakatnya sendiri, pemerintah Desa Bareng masih formal 

untuk membiayai pemerintahan desanya.

Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara tepat waktu. Batas 

akhir penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilakukan selambat-

lembatnya bulan Desember. Ketepatan waktu pembuatan laporan sangat 

berpengaruh dalam pencairan ADD selanjutnya. Dimana syarat untuuk 

mengajukan pencairan yaitu pemerintah desa harus menyelesaikan Perdes 

APBDes, LPJ, dan SPJ terlebih dahulu. Apabila pembuatan Perdes APBDes, LPJ 

dan SPJ belum terselesaikan dan mengalami keterlambatan maka pencairan ADD 

tahap selanjutnya pun juga akan mengalami keterlambatan.

Desa Bareng membuat berita acara penyerahan pekerjaan belanja 

Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Khusus Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 

30 November 2015 dimana dalam tersebut berisi tentang penyerahan 

pertanggungjawabana pelaksanaan pekerjaan dari Belanja Pemberdayaan 

Masyarakat pada ADD dari pihak pertama yaitu Ketua LPMD ke pihak kedua 

yaitu Kepala Desa. Pekerjaan yang telah diselesaikan adalah Rehabilitasi Balai 

Desa Bareng dengan dana Rp 107.000.000,00 yang telah sesuai dengan ketentuan 

per-Undang-Undangan yang berlaku. Dengan rincian belanja pemberdayaan 

masyarakat peneliti jelaskan di tabel di bawah ini :
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Tabel 5.6
Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2015

BUL-
AN URAIAN DEBET KREDIT SALDO

Agustus Terima Dana dari 
Bendahara Desa

50.000.000 50.000.000

Agustus Biaya Perencanaan 500.000 49.500.000
Agustus Mamin rapat 300.000 49.200.000
Agustus Pembelian Alat Tulis 

kantor
245.000 48.955.000

Agustus Pembelian pasir pasang 980.000 47.975.000
Agustus Pembelian Semen 50 

zak
3.000.000 44.975.000

Agustus Pembayaran Ongkos 
Tenaga Kerja

4.410.000 40.565.000

Agustus Terima Dana dari 
Bendahara Desa

39.115.000 79.680.000

Agustus Pasang Papan Nama 
Kegiatan

500.000 79.180.000

Agustus Pembayaran ongkos 
tenaga kerja

3.780.000 75.400.000

Agustus Pembelian Plamir 50kg 275.000 75.125.000
Agustus Pembelian cat tembok 

180kg
3.240.000 71.885.000

Agustus Pembayaran ongkos 
tenaga kerja

3.150.000 68.735.000

Oktober Mamin rapat 300.000 68.435.000
Oktober Pembayaran ongkor 

tenaga kerja
3.810.000 64.625.000

Oktober Pembelian pintu dan 
jendela kaca

47.000.000 17.625.000

Oktober Pembayaran ongkos 
tenaga kerja

4.425.000 13.200.000

Oktober Pembelian Semen 3.120.000 10.080.000
Oktober Pembelian Keramik 8.268.000 1.812.000
Oktober Pembelian pasir pasang 980.000 832.000
Oktober Terima Dana dari 

Bendahara Desa
17.885.000 18.717.000

Oktober Pembayaran ongkos 
tenaga kerja

5.790.000 12.927.000
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Oktober Honor tim pelaksana 
kegiatan

2.500.000 10.427.000

Oktober Mamin rapat 300.000 10.127.000
Oktober PPn +PPh 9.727.000 400.000
Novemb-
er

Pelaporan, penjilidan 
dan penggandaan

400.000 -

Jumlah 107.000 107.000 -
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Bareng Tahun 2015

Melihat tabel di atas bisa disimpulkan bahwa pengelolaan ADD sudah 

berjalan dengan tepat waktu dan sasaran. Ketetapan ADD Desa Bareng sudah baik 

dilaksanakan oleh perangkat desa dan tim pelaksana desa yang mendukung 

berjalannya pembangunan di Desa Bareng. Biaya yang dikeluarkan pun sudah 

sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh perangkat desa dan tim 

pelaksana desa yang lainnya. Tetapi, pelaporan ADD di Desa Bareng hanya secara 

administratif, ke masyarakatnya masih kurang.
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BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Bareng dalam pengelolaan ADD belum bisa dikatakan efektif 

dikarenakan dari delapan tujuan ADD yang tertuang dalam Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

ADD Kabupaten Jombang yang sudah dilaksanakan di Desa Bareng yaitu hanya 

tujuan keenam dan ketujuh yaitu tujuan untuk memberdayakan peran aparatur 

Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam 

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara 

fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD dan mendorong peningkatan 

keswadayaan dan gotong royong masyarakat dengan cara mengundang para warga 

untuk ikut dalam pembangunan rehab balai desa.

Efisiensi dari pengelolaan ADD Desa Bareng adalah belum dikatakan 

efisiensi dikarenakan program yang akan dilaksanakan oleh Desa Bareng sangat 

tidak cocok dengan tujuan ADD yang ada. Ini sangat berbanding terbalik dengan 

tujuan ADD yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan berarti pelaksanaan ADD di 

Desa Bareng belum efektif dan efisiensi sepenuhnya berjalan dikarenakan yang 

dilakukan belum menyamai dengan tujuan ADD.

Dalam pengelolaan ADD di Desa Bareng, kecukupan dari permasalahan 

ketujuh yang ada di Desa Bareng diselesaikan dengan menggunakan anggaran 

ADD adalah permasalahan di bidang pemerintahan. Dimana untuk menjadikan 

warga agar selalu mengetahui tentang peraturan didirikannya balai desa. Program 



103

tersebut belum bisa dikatakan kecukupakan dikarenakan dana anggaran ADDnya 

belum bisa dirasakan masyarakat langsung.

Pemerataan yang ada di Desa Bareng sudah baik tetapi penyebaran sarana 

dan prasarana yang didanai dari ADD hanya pembangunan sarana olahraga, 

sedangkan untuk yang langsung bisa dirasakan masyarakat semua dusun berasal 

dari anggaran lainnya yakni anggaran Pagu Indikatif. Peneliti hanya fokus ke 

pelaksanaan ADD bukan anggaran yang lain, jadi peneliti menilai pemerataan 

yang ada di Desa Bareng dengan melalui anggaran ADD.

Responsivitas dalam melaksanakan kebijakan ADD di Kabupaten 

Jombang sangat tergantung dari tingkat pelaksana pemerintah desa. Bilamana 

desa terdapat masalah atau temuan maka kebijakan yang diambil oleh Kabupaten 

dan Kecamatan hanya bersifat penanganan. Karena pelaksana di tingkat desa 

belum mampu mengatasi persoalan yang dihadapi di desanya, serta masih ditemui 

kendala dalam pelaksanaanya. Artinya, belum mampu secara mandiri mengatur 

dan mengendalikan penggunaan ADD sesuai pedoman yang ada.

Ketetapan ADD Desa Bareng sudah baik dilaksanakan oleh perangkat 

desa dan tim pelaksana desa yang mendukung berjalannya pembangunan di Desa 

Bareng. Biaya yang dikeluarkan pun sudah sesuai dengan yang sudah 

direncanakan sebelumnya oleh perangkat desa dan tim pelaksana desa yang 

lainnya

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah Desa Bareng dapat mempertahankan pemerataan 

dari program ADD yang sudah dicapai sehingga Desa Bareng dapat terus 
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meningkat dari tahun ke tahun baik dalam pembangunan juga dalam 

pemberdayaan.

2. Meningkatkan sosialisasi Pemerintah Desa kepada ketua RT dan 

masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan dan 

pengawasan jalannya penerapan ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan 

perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan sistem perencanaan, 

pembangunan daerah, kabupaten karena dengan adanya perencanaan 

pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten 

semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
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LAMPIRAN 1

BESARAN ADD TAHUN 2014 DAN 2015 KABUPATEN JOMBANG

No Kecamatan Desa ADD 2014 ADD 2015

1 PERAK Jantiganggong 107,755,863 358,202,701

2 PERAK Kepuhkajang 117,439,941 427,824,071

3 PERAK Sumberagung 108,357,897 359,268,903

4 PERAK Pagerwojo 125,344,970 378,735,695

5 PERAK Perak 108,972,629 357,412,436

6 PERAK Sembung 111,949,430 369,754,280

7 PERAK Glagahan 110,806,435 372,082,674

8 PERAK Kalangsemanding 110,097,045 370,154,581

9 PERAK Gadingmangu 132,506,509 396,161,257

10 PERAK Plosogenuk 124,669,290 363,531,121

11 PERAK Sukorejo 125,386,345 382,165,498

12 PERAK Temuwulan 107,564,268 367,607,941

13 PERAK Cangkringrandu 115,625,069 363,633,257

14 GUDO Pucangro 129,284,113 431,881,027

15 GUDO Kedungturi 101,057,382 381,508,492

16 GUDO Japanan 99,089,312 354,018,412

17 GUDO Blimbing 104,865,135 383,286,916

18 GUDO Mentaos 97,004,966 381,340,346

19 GUDO Sukoiber 108,682,793 373,236,480

20 GUDO Sukopinggir 102,898,815 383,676,233

21 GUDO Bugasurkedaleman 107,304,648 435,927,207



22 GUDO Gudo 105,596,588 381,331,634

23 GUDO Pesanggrahan 97,255,617 366,948,463

24 GUDO Wangkalkepuh 97,665,054 367,917,041

25 GUDO Krembangan 105,883,461 383,924,348

26 GUDO Sepanyul 110,262,934 410,793,619

27 GUDO Godong 107,228,797 372,197,027

28 GUDO Mejoyolosari 108,318,462 371,569,100

29 GUDO Plumbongambang 116,389,997 383,846,267

30 GUDO Gempollegundi 109,204,687 397,030,495

31 GUDO Tanggungan 112,734,844 371,127,796

32 NGORO Jombok 138,205,513 431,691,421

33 NGORO Genukwatu 159,546,017 440,106,839

34 NGORO Rejoagung 150,950,994 456,396,033

35 NGORO Kauman 130,259,850 390,529,355

36 NGORO Ngoro 144,960,919 409,608,380

37 NGORO Badang 139,550,375 423,683,759

38 NGORO Pulorejo 148,716,160 436,128,335

39 NGORO Banyuarang 139,648,781 418,407,513

40 NGORO Sidowarek 142,175,250 435,953,893

41 NGORO Gajah 133,306,283 403,797,225

42 NGORO Kesamben 129,698,330 443,355,652

43 NGORO Kertorejo 124,262,183 403,725,923

44 NGORO Sugihwaras 129,424,562 413,648,857

45 BARENG Kebondalem 147,819,568 408,047,745

46 BARENG Mundusewu 131,695,721 420,383,988



47 BARENG Pakel 139,003,561 381,321,323

48 BARENG Karangan 143,838,358 408,141,380

49 BARENG Ngampungan 131,273,731 379,973,794

50 BARENG Jenisgelaran 123,168,792 378,617,777

51 BARENG Bareng 191,079,217 466,226,255

52 BARENG Tebel 129,332,588 391,610,667

53 BARENG Mojotengah 124,098,236 388,256,285

54 BARENG Banjaragung 141,998,095 392,932,015

55 BARENG Nglebak 110,758,180 334,536,319

56 BARENG Ngrimbi 127,440,309 378,919,404

57 BARENG Pulosari 145,060,477 381,724,166

58 WONOSALAM Galengdowo 120,720,997 405,816,520

59 WONOSALAM Wonomerto 114,356,564 404,699,648

60 WONOSALAM Jarak 122,529,361 433,035,086

61 WONOSALAM Sambirejo 118,336,279 392,622,711

62 WONOSALAM Wonosalam 163,455,720 439,504,182

63 WONOSALAM Carangwulung 136,459,311 429,190,792

64 WONOSALAM Wonokerto 109,823,620 387,365,138

65 WONOSALAM Sumberjo 125,702,283 382,940,910

66 WONOSALAM Panglungan 119,194,079 406,128,341

67 MOJOAGUNG Kedunglumpang 155,825,695 395,150,247

68 MOJOAGUNG Dukuhmojo 127,234,179 407,707,557

69 MOJOAGUNG Karangwinongan 106,917,347 385,890,777

70 MOJOAGUNG Kademangan 123,460,276 376,594,805

71 MOJOAGUNG Janti 105,741,617 371,394,079



72 MOJOAGUNG Tejo 121,338,783 406,359,674

73 MOJOAGUNG Gambiran 98,479,779 368,667,030

74 MOJOAGUNG Kauman 93,178,685 340,632,178

75 MOJOAGUNG Mojotrisno 116,644,269 373,255,865

76 MOJOAGUNG Tanggalrejo 154,188,341 398,386,947

77 MOJOAGUNG Dukuhdimoro 113,420,375 375,028,532

78 MOJOAGUNG Miagan 117,564,850 359,067,534

79 MOJOAGUNG Mancilan 133,756,094 410,012,903

80 MOJOAGUNG Betek 156,610,172 390,625,873

81 MOJOAGUNG Karobelah 122,894,351 378,678,632

82 MOJOAGUNG Murukan 114,187,242 362,273,886

83 MOJOAGUNG Johowinong 127,031,281 402,593,856

84 MOJOAGUNG Seketi 96,769,755 341,942,748

85 MOJOWARNO Kedungpari 132,850,389 390,264,237

86 MOJOWARNO Karanglo 127,069,972 420,480,009

87 MOJOWARNO Latsari 109,183,029 400,746,917

88 MOJOWARNO Mojowarno 127,607,283 381,011,819

89 MOJOWARNO Penggaron 127,032,882 365,933,190

90 MOJOWARNO Mojoduwur 129,707,899 385,635,102

91 MOJOWARNO Mojowangi 115,461,951 386,836,224

92 MOJOWARNO Gondek 122,911,133 395,581,005

93 MOJOWARNO Gedangan 121,853,612 391,349,618

94 MOJOWARNO Mojojejer 114,719,560 376,325,199

95 MOJOWARNO Japanan 139,596,651 418,949,276

96 MOJOWARNO Menganto 123,419,230 378,611,258



97 MOJOWARNO Grobogan 133,121,945 401,325,033

98 MOJOWARNO Rejoslamet 122,836,642 404,480,762

99 MOJOWARNO Selorejo 115,072,526 386,915,789

100 MOJOWARNO Sidokerto 120,546,762 394,178,645

101 MOJOWARNO Sukomulyo 101,826,872 383,116,585

102 MOJOWARNO Catakgayam 145,921,986 389,614,382

103 MOJOWARNO Wringinpitu 121,403,318 390,100,040

104 DIWEK Keras 151,237,582 431,908,309

105 DIWEK Kayangan 132,833,156 382,364,023

106 DIWEK Puton 111,338,340 385,302,382

107 DIWEK Bendet 101,622,471 347,302,506

108 DIWEK Bulurejo 148,643,797 395,181,580

109 DIWEK Grogol 144,322,292 424,880,837

110 DIWEK Jatirejo 117,912,746 378,792,865

111 DIWEK Cukir 133,533,720 381,939,264

112 DIWEK Kwaron 121,300,256 400,658,730

113 DIWEK Watugaluh 116,932,481 388,286,754

114 DIWEK Pundong 123,119,040 417,088,457

115 DIWEK Diwek 108,908,933 371,955,868

116 DIWEK Bandung 159,254,435 444,112,015

117 DIWEK Kedawong 101,987,462 355,640,389

118 DIWEK Ngudirejo 117,097,332 385,388,722

119 DIWEK Ceweng 118,261,145 371,445,643

120 DIWEK Balongbesuk 120,082,526 374,307,819

121 DIWEK Pandanwangi 123,327,903 416,160,725



122 DIWEK Brambang 99,395,921 367,626,965

123 DIWEK Jatipelem 109,614,583 359,498,821

124 JOMBANG Mojongapit 119,458,238 362,996,009

125 JOMBANG Plandi 119,821,487 365,205,852

126 JOMBANG Kepatihan 108,479,438 332,755,387

127 JOMBANG Pulolor 137,619,323 368,715,120

128 JOMBANG Sengon 133,643,622 342,582,863

129 JOMBANG Tunggorono 117,883,873 402,516,095

130 JOMBANG Denanyar 155,502,817 397,463,681

131 JOMBANG Jombang 144,162,801 372,166,363

132 JOMBANG Candimulyo 135,671,492 374,551,839

133 JOMBANG Tambakrejo 128,119,053 365,522,101

134 JOMBANG Banjardowo 156,241,882 441,100,870

135 JOMBANG Sambongdukuh 143,434,912 368,917,965

136 JOMBANG Dapurkejambon 113,422,048 375,730,037

137 JOMBANG Jabon 113,797,428 398,119,050

138 JOMBANG Plosogeneng 123,886,280 404,134,767

139 JOMBANG Sumberjo 105,853,313 319,326,654

140 PETERONGAN Peterongan 122,018,981 388,230,641

141 PETERONGAN Keplaksari 114,169,725 374,894,576

142 PETERONGAN Kepuhkembeng 121,514,580 393,570,462

143 PETERONGAN Mancar 123,217,606 364,144,400

144 PETERONGAN Tugusumberjo 128,406,045 410,122,911

145 PETERONGAN Morosunggingan 111,224,434 398,215,579

146 PETERONGAN Kebontemu 107,536,829 370,707,716



147 PETERONGAN Dukuhklopo 128,141,779 391,783,026

148 PETERONGAN Tanjunggunung 111,946,186 412,317,418

149 PETERONGAN Bongkot 114,715,915 375,043,451

150 PETERONGAN Senden 107,027,581 370,140,219

151 PETERONGAN Ngrandulor 119,101,972 427,199,196

152 PETERONGAN Tengaran 110,646,373 361,563,045

153 PETERONGAN Sumberagung 116,031,719 387,325,356

154 SUMOBITO Plosokerep 109,840,526 360,720,473

155 SUMOBITO Jogoloyo 112,084,609 375,538,930

156 SUMOBITO Palrejo 110,891,736 374,580,378

157 SUMOBITO Plemahan 121,243,994 390,675,037

158 SUMOBITO Brudu 122,142,283 401,909,761

159 SUMOBITO Badas 113,335,348 389,177,887

160 SUMOBITO Nglele 105,548,177 359,226,619

161 SUMOBITO Trawasan 113,740,694 373,428,558

162 SUMOBITO Sebani 114,734,245 375,545,977

163 SUMOBITO Mlaras 115,389,175 386,242,260

164 SUMOBITO Segodorejo 150,386,942 430,757,513

165 SUMOBITO Kedungpapar 117,340,698 385,392,455

166 SUMOBITO Sumobito 115,456,227 386,919,653

167 SUMOBITO Curahmalang 143,041,757 411,583,965

168 SUMOBITO Budugsidorejo 117,460,828 376,431,734

169 SUMOBITO Kendalsari 119,058,723 388,377,308

170 SUMOBITO Talunkidul 108,288,259 381,785,033

171 SUMOBITO Madiopuro 107,196,277 382,248,934



172 SUMOBITO Bakalan 108,996,673 369,973,332

173 SUMOBITO Gedangan 113,573,680 385,209,490

174 SUMOBITO Mentoro 106,678,073 345,903,834

175 KESAMBEN Kedungbetik 138,215,628 433,321,627

176 KESAMBEN Kedungmlati 119,280,797 399,623,705

177 KESAMBEN Watudakon 123,090,859 397,876,184

178 KESAMBEN Carangrejo 120,272,937 404,096,790

179 KESAMBEN Jombok 175,086,923 374,201,203

180 KESAMBEN Blimbing 123,356,688 391,665,436

181 KESAMBEN Wuluh 127,193,868 391,485,709

182 KESAMBEN Pojokrejo 125,416,444 392,250,196

183 KESAMBEN Kesamben 124,481,577 391,183,286

184 KESAMBEN Podoroto 135,575,026 402,359,713

185 KESAMBEN Jombatan 138,218,530 434,955,161

186 KESAMBEN Pojokkulon 112,617,533 374,211,617

187 KESAMBEN Gumulan 106,944,669 358,620,897

188 KESAMBEN Jatiduwur 109,965,526 359,936,391

189 TEMBELANG Mojokrapak 145,553,781 429,440,664

190 TEMBELANG Pesantren 115,785,139 381,573,585

191 TEMBELANG Tampingmojo 122,949,771 400,161,420

192 TEMBELANG Kali Kejambon 112,522,909 372,080,792

193 TEMBELANG Kedunglosari 122,587,745 399,695,529

194 TEMBELANG Kedungotok 110,045,754 383,746,847

195 TEMBELANG Tembelang 112,696,389 381,384,686

196 TEMBELANG Sentul 115,362,775 363,253,505



197 TEMBELANG Gabus Banaran 104,204,934 341,842,119

198 TEMBELANG Pulorejo 115,953,948 423,384,169

199 TEMBELANG Rejosopinggir 128,219,539 387,289,492

200 TEMBELANG Jatiwates 119,289,116 387,086,213

201 TEMBELANG Kepuhdoko 109,974,310 357,608,525

202 TEMBELANG Pulogedang 114,989,090 423,421,430

203 TEMBELANG Bedahlawak 108,061,934 356,063,582

204 PLOSO Tanggungkramat 108,385,203 369,299,878

205 PLOSO Rejoagung 131,525,452 391,430,722

206 PLOSO Losari 130,431,282 401,131,807

207 PLOSO Ploso 126,408,725 374,081,155

208 PLOSO Jatigedong 123,241,951 390,522,707

209 PLOSO Daditunggal 106,060,385 369,314,941

210 PLOSO Gedongombo 114,617,486 384,244,754

211 PLOSO Jatibanjar 111,235,971 398,318,361

212 PLOSO Pagertanjung 112,599,772 372,669,382

213 PLOSO Pandanblole 99,698,023 342,502,722

214 PLOSO Kedungdowo 108,900,390 369,456,824

215 PLOSO Kebonagung 107,548,318 356,721,038

216 PLOSO Bawangan 108,358,002 381,112,349

217 PLANDAAN Klitih 141,335,451 440,335,389

218 PLANDAAN Plabuhan 113,119,233 386,282,353

219 PLANDAAN Kampungbaru 110,495,340 384,388,174

220 PLANDAAN Gebangbunder 106,695,672 384,115,639

221 PLANDAAN Jatimlerek 109,337,510 382,911,589



222 PLANDAAN Karangmojo 117,119,227 409,842,706

223 PLANDAAN Plandaan 107,543,574 370,608,986

224 PLANDAAN Bangsri 110,635,380 381,651,812

225 PLANDAAN Purisemanding 123,742,173 427,596,137

226 PLANDAAN Tondowulan 124,701,517 389,345,359

227 PLANDAAN Darurejo 144,105,314 409,628,171

228 PLANDAAN Sumberjo 113,195,519 359,985,343

229 PLANDAAN Jiporapah 116,777,416 377,806,047

230 KABUH Marmoyo 98,045,704 354,261,969

231 KABUH Tanjungwadung 117,194,962 388,865,297

232 KABUH Mangunan 125,113,986 400,657,526

233 KABUH Kabuh 125,037,443 415,346,664

234 KABUH Kedungjati 120,110,981 413,463,693

235 KABUH Banjardowo 115,433,435 411,305,539

236 KABUH Karangpakis 139,053,293 429,557,862

237 KABUH Sumberingin 105,847,516 370,838,679

238 KABUH Sumbergondang 104,545,964 371,247,451

239 KABUH Kauman 105,414,654 383,444,295

240 KABUH Munungkerep 110,077,642 383,890,583

241 KABUH Genenganjasem 112,945,307 399,048,713

242 KABUH Manduro 128,683,663 389,838,906

243 KABUH Sukodadi 118,423,901 411,964,752

244 KABUH Pengampon 112,390,091 376,600,461

245 KABUH Sumberaji 106,741,282 370,850,258

246 KUDU Sidokaton 125,964,282 400,472,994



247 KUDU Tapen 119,009,774 370,629,145

248 KUDU Bakalanrayung 124,347,838 399,974,257

249 KUDU Randuwatang 110,865,279 369,490,501

250 KUDU Sumberteguh 119,745,381 375,452,183

251 KUDU Menturus 111,686,470 358,725,953

252 KUDU Kudubanjar 124,812,147 387,580,701

253 KUDU Made 120,504,870 359,874,157

254 KUDU Kepuhrejo 126,941,844 401,720,285

255 KUDU Bendungan 120,023,810 360,733,525

256 KUDU Katemas 138,058,278 407,126,852

257 BANDAR KDM Bandar KDM 122,882,294 404,567,411

258 BANDAR KM Mojokambang 110,608,274 383,823,017

259 BANDAR KM Barongsawahan 114,424,960 372,500,309

260 BANDAR KM Kayen 126,944,617 391,104,648

261 BANDAR KM Gondangmanis 119,144,576 401,567,969

262 BANDAR 
KEDUNGMULY
O

Brodot 123,297,624

377,931,801

263 BANDAR KM Pucangsimo 148,116,272 375,755,419

264 BANDAR KM Banjarsari 110,353,618 373,354,921

265 BANDAR KM Brangkal 125,902,607 389,948,344

266 BANDAR KM Karangdagangan 110,771,345 371,784,631

267 BANDAR KM Tinggar 125,438,298 377,694,877

268 JOGOROTO Jogoroto 155,074,094 455,833,144

269 JOGOROTO Jarakkulon 114,442,671 373,215,285

270 JOGOROTO Alang-Alang 
Caruban

129,759,830
407,335,128



271 JOGOROTO Sukosari 108,583,108 422,053,094

272 JOGOROTO Sawiji 116,668,264 389,387,616

273 JOGOROTO Mayangan 134,290,744 422,772,828

274 JOGOROTO Sumbermulyo 159,798,688 433,673,365

275 JOGOROTO Ngumpul 136,145,060 396,836,522

276 JOGOROTO Tambar 115,231,094 361,114,491

277 JOGOROTO Janti 133,837,652 378,791,757

278 JOGOROTO Sambirejo 114,233,801 413,106,202

279 MEGALUH Turipinggir 109,043,018 372,177,558

280 MEGALUH Gongseng 114,063,526 386,067,817

281 MEGALUH Megaluh 110,360,155 344,920,405

282 Sudimoro 111,459,737 359,750,366

283 MEGALUH Balongsari 122,604,482 377,184,304

284 MEGALUH Sumbersari 105,160,630 370,251,035

285 MEGALUH Ngogri 114,016,887 386,227,790

286 MEGALUH Sidomulyo 110,192,111 385,651,021

287 MEGALUH Balonggemek 103,803,437 381,169,862

288 MEGALUH Dukuharum 96,292,610 352,832,118

289 MEGALUH Sumberagung 106,799,792 357,630,597

290 MEGALUH Pacarpeluk 101,313,717 369,233,123

291 MEGALUH Kedungrejo 103,676,773 357,257,802

292 NGUSIKAN Ketapangkuning 112,345,525 387,325,212

293 NGUSIKAN Keboan 116,368,539 401,007,818

294 NGUSIKAN Kedungbogo 110,229,977 372,325,786

295 NGUSIKAN Ngusikan 123,146,873 402,076,509



296 NGUSIKAN Sumbernongko 119,841,343 388,502,744

297 NGUSIKAN Cupak 117,814,078 362,684,167

298 NGUSIKAN Manunggal 112,734,269 360,511,661

299 NGUSIKAN Ngampel 108,305,047 345,772,077

300 NGUSIKAN Mojodanu 112,794,849 384,974,985

301 NGUSIKAN Kromong 107,377,040 381,649,319

302 NGUSIKAN Asemgede 100,264,814 329,630,573



LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Desa (Subeki)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Apakah ada SOP? Ada

2. ADD digunakan untuk apa? Untuk tahun 2016 ini ADD 
dipergunakan untuk rehab balai 
desa nanti foto 0% sampai 
100%nya ada di papan mading 
depan, sampean bisa melihat 
sendiri.

3. Apa ada laporan tahunan? Ada pastinya mbak, kita setiap 
melakukan kegiatan di akhir 
tahun pasti mengerjakan 
laporan tahunan.

4. Apa ada pengawasan dari kecamatan ? Ada pastinya mbak dari Pak 
Camat serta ada pendamping 
ADD juga dari kecamatan.

5. Penyusunan ADD yang terlibat Kades, Bendahara, LPMD, 
BPD dan tim pelaksana 
lainnya.

6. Apa dalam perencanaan melibatkan 
masyarakat ?

Ada mbak, tetapi itu yang 
memilih dari kepala dusunnya 
masing-masing

7. Apa rencana dan hasil sudah sesuai ? Alhamdulillah iya mbak.

8. Apakah ada kwintasi? Ya ada, dari pengeluaran 
konsumsi rapat sampai belanja 
material ada sudah dilampirkan 
di laporan mbak.

9. Apa ADD sudah tepat sasaran ? Insya Allah mbak, kita sudah 
membagikan dan 
mempergunakan anggarannya 
sesuai dengan ada, Maksudnya 



lembaga-lembaga itu mendapat 
berapa persen ya nanti saya 
kasihkan ya segitu mbak, 30% 
buta pembangunan ya buat 
pembangunan mbak.

10. ADD sudah didistribusikan ke 
lembaga-lembaga sesuai porsinya ?

Sudah mbak, saya tidak berani 
mengurangi dan melebihi.

11. Apa ada evaluasi ? Ada pastinya mbak, dari 
kabupaten kalo dari 
masyarakat tidak ada.

12. Mekanisme pertanggungajwaban ? Bentuk SPJ ya dibukukan 
sudah dibuat tinggal 
mengclearkan saja.

13. Apa ada sosialisasi ke masyarakat saat 
dana cair ?

Tidak sampai ke masyarakat 
hanya disampaikan ke 
perwakilan seperti BPD. 
Disampaikan saat dana sudah 
disetujui malah belum cair 
sudah disosialisasikan.

14. Dalam pengambilan keputusan apakah 
atas inisiatif sendiri ?

Ya keputusan bersama mbak 
namanya musyawarah ya gak 
bisa keputusan sendiri

15. Apa ada usulan ? Ada banyak, tapi kita saring 
lagi mana yang lebih penting 
kita dahulukan.

2. Wawancara dengan Staf Keuangan (Elyk Andriani)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana proses dari awal usulan 
sampai dana cair ?

Dari awal usulan musyawarah 
dusun dibawa ke musyawarah 
desa akhirnya menjadi 
RPJMDEs tersebut.

2. Bagaimana tahapan pencairan ADD? Tahap pertama 30% dan tahap 
kedua 70%



3. Sesudah pencairan tahap pertama apa 
ada proses lagi ?

Ada mbak, kita tetap 
melakukan laporan dan kita 
serahkan ke pemkab agar untuk 
tahap kedua bisa cair lagi.

4. Dalam pengelolaan ADD apa ada 
SOP?

Biasanya pastinya ada ya mbak, 
seperti sudah ada peraturan dari 
pusat. 

5. Sistem pengawasan bagaimana ? Sistem pengawasan dari Kepala 
Desa. BPD jadi satu dengan 
LPMD pelaksana. Jika di 
BOPnya Kepala Desa cara 
realisasi pencairannya jga 
mengetahui kepala desa, 
ebndahara dan selanjutnya 
persetujuan pak carik. Yang 
mencairkan antara kepala desa 
dan bendahara, tidak bisa satu 
persatu. dan selajutnya 
langsung cair masuk kas desa

6. Saat dana cair apa ada sosialisasi ? Yang saya tahu dana cair itu 
tidak ada sosialisasinya mba, 
karena disitu sudah disebutkan 
untuk lembaga-lembaga berapa 
dana yang cair jadi nanti saat 
pencairan hanya memanggil 
ketuanya dan bendaharanya.

7. Berarti lembaga-lembaga sudah tahu 
bakal dapat berapa ?

Nah tahu lah mbak kan sudah 
ada prosentasenya. Misalnya 
GSI dipanggil ketua dan 
bendaharanya, Karang taruna 
pun juga demikian.

8. Berarti memang tidak ada sosialisasi 
ya tetapi langsung cair ke lembaga-
lembaga ?

Ya langsung ke lembaga.

9. Apakah ada evaluasi ? Ada mbak, nanti ada 
penyuluhan dari kecamatan.

10. Apakah menyertakan kwitansi dalam Ya harus dong mbak, itu 



pengeluaran ? dijadikan bukti kalau dananya 
benar-benar dipergunakan 
semestinya.

11. Ada swadaya masyarakat ? Kalo swadaya ya tenaga kerja 
gotong royong.

3. Wawancara dengan Ketua BPD (H. Imam Sofi’i)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Apakah dalam penerimaan ADD 
diikutsertakan ?

Penerimaan honor BPD 
diikutsertakan, tetapi kalau 
masalah bangunan tidak pernah 
dikasih tau dan saat 
mengajukan proposal diajak 
tetapi saat pencairannya tidak 
dikasih tau.

2. Disosialisasikan atau tidak ? Pada waktu penerimaan BPD 
hanya dipanggil untuk 
menerima honor itu saja.

3. Dalam perencanaan ikut atau tidak? 
Apa yang dibahas ?

Ikut lah mbak, di RPJMDEs 
tetapi saat perencanaan ADD 
yang dijadikan tim pelaksana 
kegiatan (TPK) itu hanya 
kepala desa, sekretaris dan 
bendahara saja.

4. Apakah ada evaluasi ? Kalau ada permasalahan ya pak 
lurah saya undang bersama 
teman-teman BPD, tetapi kalau 
kita tidak memberikan respon 
ya kita tidak diajak 
mengevaluasi. Masalah ADD 
saya tidak pernah diajak 
mengevaluasi

5. Bagaimana jika masyarakat ingin 
menyampaikan aspirasi ?

Pertamanya mereka berkeluh 
kesah kepada kepala dusunnya 
masing-masing selanjutnya 
memberi tahu saya. Saya kalau 



tidak dikasih tahu itu tidak tahu 
apa-apa mbak, lah biasanya 
masyarakat itu diam dan 
menuruti saja. Saya kayak 
merasa tidak berguna mbak, 
nuat apa ada BPD kalau 
masyarakatnya saja diam dan 
yang saya usulkan itu apa.

6. Bagaimana tingkat partisipasi 
masyarakat ?

Saya kurang rendah mbak, lah 
kayak diam saja kalau ada 
permasalahan. seharusnya bisa 
lah kita bekerja sama kalau ada 
masalah terus diselesaikan 
bareng-bareng.

7. Apa ada pengawasan ? Ada biasanya mbak.

8. Bentuk pertanggungajwaban Pemdes 
ke BPD seperti apa ?

Ya seperti menanyakan apa ada 
usulan dari masyarakat gitu 
saja.

9. Dalam SPJ apa diikutsertakan ? BPD ya kumpul dengan BPD 
sendiri mbak, masalah 
pemerintah desa itu udak 
kewenangannya sekretaris 
desa.

10. Biasanya dalam musyawarah, BPD 
mengeluarkan usulan atau tidak ?

Ya pastinya mbak, banyak kok 
mbak yang mengeluarkan 
usulan di dalam musyawarah 
itu, hanya nantinya sama pak 
kades dipilih-pilih lagi mana 
yang terbaik.

11. Orang-orang biasa yang dipilih untuk 
ikut musyawarah itu siapa ?

Paling RT/RW pak, kalau 
masyarakat biasa tidak pernah.

12. Kalo masyarakat biasa ? Tidak pernah mbak, soanya 
mereka sibuk dengan 
pekerjaanya masing-masing

13. Masyarakat dari latar belakang 
bagaimana yang diundang ?

Pokokrnya perwakilan dari 
setiap dusun.



114. Tokoh masyarakat contohnya siapa ? Orang yang berkecimpung di 
masyarakat dan disegani alias 
orang yang dituakan di 
dusunnya.

4. Wawancara dengan Ketua LPMD (Kusdianto)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Proses dari usulan hingga pencairan 
dan pembuatan laporan itu seperti apa 
pak ?

Pertama kan proposal 
pengajuan di ACC, selanjutnya 
baru uang keluar langsung ke 
rekening desa, rekeningnya atas 
nama bendahara desa bareng, 
lah yang mengambil ya kepala 
desa dengan bendaharanya 
mbak, setelah diterima uangnya 
diserahkan ke LPMD, setelah 
ada proses dan selesai baru 
membuat LPJ 
pertanggungjawaban.

2. Dalam pembuatan proposal siapa 
yang dilibatkan ?

Pak carik dan perangkat desa 
yang mengetahuai kepala desa, 
mengetahui BPD baru proposal 
naik

3. Kegiatan apa saja yang didanai oleh 
ADD ?

Uakeh maceme mbak, nanti 
bisa liat sendiri di laporannya.

4. Kalau untuk LPMD sendiri ? LPMD masuk ek fisik, 
pembangunan. Terutama tahun 
ini rehab balai desa, seperti 
perbaikan jalan atau mengaspal 
gitu mbak.

5. Dana yang cair dari ADD apa sesuai 
dengan peraturan ?

Iya pastinya mbak melalui 
2tahap itu mbak, saya kebagian 
yang tahap kedua.



6. Dalam perumusan kebijakan ADD 
dilibatkan atau tidak ?

Iya pastinya mbak.

7. Biasanya ada sosialisasi dalam 
perencanaan hingga evaluasi ?

Ada mbak, kan sebelumnya 
mengadakan rapat nanti 
usulannya apa aja gt mbak.

8. Ada evaluasi setiap kegiatan ? Ada mbak dari pemerintah 
desa, pemerintah desa dengan 
LPMD harus selalu 
berkoordinasi mbak

9. Dari LPMD sendiri apa ikut 
mengawasi ?

Iya selalu mbak, pengawasan 
pembangunan pokoknya 
fokusnya LPMD itu mbak.

10. Pernah memberikan usulan ? Pernah mbak, 

11. Rapat setahun berapa kali ? Dalam bangunan minimal 3-
4kali. Uang turun LPMD 
membahas minimal 3kali 4kali 
selesai. Jadi pertama persiapan, 
kedua pelaksanaan yang 
terakhir penutup selesai 
pekerjaannya mbak.

12. Tokoh masyarakat siapa saja ? Disini RT/RW ya keterwakilan

5. Wawancara dengan Ketua Karang Taruna (Agus Rahmadon)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Pernah ikut musyawarah desa ? Pernah mbak, tapi ya kadang-
kadang pokoknya kalau 
diundang ya datang mbak.

2. Dalam perencanaan anggaran diajak 
atau tidak ?

Tidak mbak

3. Sudah mencukupi atau tidak dana 
yang dari ADD?

Ya lumayan juga sih mbak, 
cukup-cukup saja.

4. Digunakan untuk apa saja ? Ya untuk olahraga anak 
kampung mbak seperti 



lapangan sepak bola, voli dan 
lain-lain

5. Prosedur pengambilan dana 
bagaimana ?

Dulu prosedurnya lewat 
bendahara desa, tetapi sekarang 
karang taruna dusun 
mengambilnya di karang 
taruna desa. Tahun 2015 
kemarin dana cair ke karang 
taruna terlambat mbak, padahal 
dari pusatnya sudah cair 
katanya. 

6. Yang dipilih ikut rapat itu siapa saja ? Biasanya BPD saya juga sih 
mbak tapi ya gt kadang-kadang 
mbak.

7. Kalau masalah pembangunan tahu apa 
tidak ?

Kurang paham mbak saya.

6. Wawancara dengan Ketua GSI (Ita Tri Sulismingsih)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Pernah ikut musyawarah desa ? Pernah mbak.

2. Dalam perencanaan anggaran diajak 
atau tidak ?

Kalau perencanaan iya mbak, 
tapi kalau pelaksanaan sampai 
pertanggungjawaban tidak 
pernah diajak mbak.

3. Kegiatan apa saja yang didanai dari 
ADD ?

Banyak mbak, seperti 
pemeliharaan ibu dan anak 
contohnya posyandu gt mbak.

4. Sosialisasi hanya waktu pencairan ? Enggak mbak, sebelumnya 
sudah ada sosialisasi juga 
mbak sebelumnya.

5. Yang dipilih ikut rapat itu siapa saja ? Kadang ya staf-staf gt pak, 
kepala dusun dan RT/RW

6. ADD cukup untuk mendanai semua Iya mbak.



kegiatan GSI atau tidak ?

7. Wawancara dengan Kabid PAPD BPMPD (Bapak Ronny)

NO Pertanyaan Jawaban

1. ADD awalnya itu apa pak? ADD ini adalah program 
bantuan dana pembangunan 
yang langsung ke desa. Dalam 
sejarahnya itu sudah berganti-
ganti nama yang terkenal duu 
namanya Bank Desa itu sekitar 
tahun 80-90an, kemudian ganti 
nama yang terakhir ini menjadi 
ADD. ADD itu dana 10% 
minimal dari APBD. Dan 
tujuannya untuk pengetasan 
kemiskinan. ADD dasar 
hukumnya UU No 6 tentang 
desa untuk tahun 2015. 

2. Proses dari awal pengajuan proposal 
hingga pencairan bagaimana ?

Nanti mbaknya bisa baca di 
perbupnya ya nanti di 
focotokopi gapapa mbak.

3. Mengapa Desa Bareng mendapat 
ADD paling tinggi?

Ada perhitungannya dan ada 
alasannya mbak, nanti mbak 
tanya ke ibuk depan itu aja ya 
mbak lebih lengkapnya.

4. Seharusnya siapa saja yang dilibatkan 
dalam musyawarah?

Ada di peraturannya mbak, 
masyarakat harusnya juga ada 
tetapi oerwakilan tapi kadang 
ada desa yang tidak melibatkan 
masyarakat di dalamnya.

5. Berapa kali pencairan? ADD 2015 ada dua kali 
pencairan, tahap pertama 30% 
yang kedua 70%.

6. Sistem pengawasan ? Ada pengawasan internal dan 
pengawasan eksternal



a. Kami selaku pembina ikut 
mengawasi juga tapi lebih 
tepat pada pembinaan. 
Kami memastikan apakah 
dana-dana itu sudah 
digunakan sesuai dengan 
aturan. Jadi kami sebagai 
tim teknis ADD.

b. Kemudian ada pengawasan 
khusus/fungsional itu dari 
inspektorat, tugas 
khususnya melakukan 
pembinaan dan tindakan.
Kalau kami tidak punya 
kewenangan untuk 
melakukan tindakan, hanya 
pembinaan. Misalnya salah 
kami tegur, tapi kalau 
inspektorat mempunyai 
tugas tindakan.

7. Sebenarnya tokoh masyarakat itu 
seperti apa dan siapa?

Nanti sampean lihat di antara 
internal dan ekternal yang 
masuk struktur pemerintahan 
desa. Internal seperti RT, RW. 
Dan Pak Yai atau orang yang 
disegani di dusunnya masing-
masing.

8. Bentuk pertanggungjawaban ? Nanti ada LPJ mbak di desa. 
Lah di LPJ itu ada kayak 
kuitansi gitu mbah habis 
belanja apa saja terus ada hasil 
dari perencanaan juga mbak, 
daftar acara rapat, laporan 
kegiatan gitu mbak,

8. Wawancara dengan reporter Radar Jombang (Anas M. Nasikhudin)

NO. Pertanyaan Jawaban



1. Apakah Pemkab Jombang membuka 
akses publik terhadap pengelolaan 
ADD ?

Saya tidak tahu pastinya ya 
mbak,tetapi kayaknya iya 
mbak nanti mbak pastikan 
langsung ke pemkabnya ya 
mbak.

2. Sejauh mana keterlibatan radar 
Jombang dalam hal ADD di desa 
Bareng ?

Pokoknya kalau ada masalah 
kita langsung menindaki, kita 
hanya bertindak kalau ada 
masalah, ettapi yang 
mengawasi atau mendampingi 
ada sendiri nanti mbak.

3. Apakah media turut mengawal dari 
proses perencanaan hingga 
pelaksanaan kebijakan ?

Tidak mesti mbak, kadang-
kadang saja, soalnya kan desa 
banyak yang sensitif mbak, gak 
semua desa mau terbuka sama 
kita, sama masyarakatnya aja 
tidak mau.

4. Terkait dengan ADD, apakah media 
dilibatkan dari awal perencanaan 
hingga pencairan dana di desa?

Tidak mbak.

5. Media sebagai pihak yang netral, 
apakah keberadaan media mampu 
mempengaruhi kebijakan ADD ?

Ya kita sebagai pihak yang 
netral tidak pernah 
memengaruhi mereka ya 
sekedar kita melihat, solanya 
ADD itu sudah 
kewenangannya maisng-
masing desa.

9. Wawancara dengan masyarakat (Sri Wahyuni)

No Pertanyaan Jawaban

1. Tahu ADD bu? Tidak mbak, saya tidak tahu 
apa-apa mbak, nanti saja mbak 
tanya bapak.

2. Jadi tidak tahu Desa Bareng mendapat 
berapa ?

Ya tidak lah mbak.



3. Pernah ikut musyawarah desa? Walah saya aja tidak pernah ke 
balai desa mbak.

4. Nggak diundang atau bagaimana ? Kayaknya ya tidak pernah 
mbak, biasa kepala dusun itu 
mengundang orang yang 
dikenalinya saja gitu mbak.

5. Perihal sumber dana untuk 
pembangunan di desa apa tahu 
darimana ?

Tidak mbak.

6. Apakah musrenbang juga tidak pernah 
diajak ?

Walah iku opo aku malah gak 
eroh mbak,pokoke aku gak 
eroh opo-opo mbak, lanek pak 
kades banguno dalan apik ya 
alhamdulillah mbak.

10. Wawancara dengan masyarakat (Sabniah)

No Pertanyaan Jawaban

1. Tahu ADD bu? Iya tahu, cuma definisi aslinya 
apa itu saya tidak tahu

2. Jadi tidak tahu Desa Bareng mendapat 
berapa ?

Tidak tahu mbak, cuman 
taunya uang itu digunakan 
untuk apa gitu mbak.

3. Pernah ikut musyawarah desa? Pernah mbak, lupa dulu 
membahas apa.

4. Perihal sumber dana untuk 
pembangunan di desa apa tahu 
darimana ?

Tidak tahu soal itu mbak, kalau 
ada rapat saya diundang ya 
saya datang.

5. Apakah musrenbang juga tidak pernah 
diajak ?

Pernah mbak, tapi lupa tahun 
berapa hehe

11. Wawancara dengan Staf Pemerintahan (Ratna W.)

NO Pertanyaan Jawaban



1. Apa ada laporan tahunan? Laporan tahunan termasuk 
laporan pertanggungjawaban. 
Ada laporan tahunan keuangan, 
ada laporan tentang kinerja. 
Biasanya lporan kinerja tidak 
seberapa diperlukan karena 
pertanggungjawaban ke Bupati 
tidak ke BPD, isinya tentang 
perangkat desa, penggantian 
perangkat desa dan kinerja, 
tidak sedetail laporan 
keuangan.

2. Sistem pengawasan Evaluasi oleh Kepala Desa 
setiap bulan tapi tidak 
memakai laporan. Evaluasi 
keuangan oleh Bawasda setiap 
6 bulan sekali.

3. Mekanisme pemberian insentif jika 
tepat waktu?

Tidak ada.

4. Apakah ada akses publik? Belum, disini di Kecamatan 
Bareng belum ada. Akses 
publiknya hanya berupa papan 
pengumuman seperti di depan 
itu mbak dan melalui 
musyawarah desa.

5. Penjelasan pengelolaan ADD 
dilakukan pada forum terbuka atau 
tidak ?

Ya, ada tiga unsur yaitu 
penganggaran ADD, 
penerimaan ADD, dan 
pelaporan itu terbuka melalui 
forum musyawarah desa 
biasanya musdes.

6. Siapa saja yang diundang? Kepala Desa beserta perangkat 
desa, BPD, semua lembaga 
desa termasuk PKK, Karang 
Taruna, LPMD, RT/RW, GSI 
dan Tokoh Masyarakat atau 
tokoh agama.



7. Apakah ada pengawasan dari Tim 
Pelaksana?

Ada tim pengawas dari 
kecamatan setiap triwulan. 
Kalau dari Bawasda 6 bulan 
sekali.

8. Kira-kira berapa prosentase untuk 
pemberdayaan?

Kecil mbak, kalau untuk 
pemberdayaan seperti 
peningkatan kapasitas itu 
biasanya mbak, SILTAP dan 
tunjangan 30%, pemberdayaan 
8%, sosial 5% lainnay 
infrastruktur. 

9. Kegiatan pemberdayaan apa saja? Misalnya di Karang Taruna 
untuk olahraga dan 
perlombaan. Kalau BPD 
biasanya dibuat rapat. Kalau 
PKK dibuat perkumpulan ibu-
ibu  dan kalau RT/RW dibuat 
kebersihan lingkungan 
sedangkan kalau GSI 
difokuskan untuk ibu hamil 
dan balita.

10. Saat ADD cair apa ada sosialisasi ke 
masyarakat?

Tidak mbak, tapi 
perencanaannya saja yang 
disosialisasikan ke masyarakat.

11. Apakah ada publikasi? Ya, melalui musdes.

12. Bagaimana respon masyarakat? Baik-baik saja mbak.

13. Apakah masyarakat turut 
mengevaluasi?

Tidak mbak, publikasi saja 
jarang mbak.

14. BPD turut mengelola ADD? Tidak, BPD hanya memberi 
masukan saja tidak berhak 
mengolah ADD.

15. Pengawasannya seperti apa? Ya mislanya pas ada 
pembangunan, mereka ikut 
mengawasinya mbak.

16. Apa ada peran masyarakat sipil? Ada biasanya RW dengan 



Kepala Dusun.

17. Apakah mereka turut memberikan 
inisiatif terhadap arah kebijakan 
ADD?

Biasanya masyarakat  hanya 
megusulkan saja, tapi tidak 
ikut mengelola.

18. Apakah masyarakat ikut mengawasi? Tidak, masyarakat kan sudah 
ada wakil BPD.

12. Wawancara dengan Kepala Dusun Bareng (Sukardi)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi ADD atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.



11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

13. Wawancara dengan Kepala Dusun Banjarsari (Siswanto)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

14. Wawancara dengan Kepala Dusun Kedunggalih (Tompo)



NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

15. Wawancara dengan Kepala Dusun Tegalrejo (Suyanto)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.



3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

16. Wawancara dengan Kepala Dusun Mojounggul (Juwari)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 



datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

17. Wawancara dengan Kepala Dusun Jeruk Kuwit (Parno)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum Biasanya melalui RT/RW 



diundang atau tidak? mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

18. Wawancara dengan Kepala Dusun Kembang Tanjung (Suyono)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 



disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 
mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

19. Wawancara dengan Kepala Dusun Kedung Pring (Supradi)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Ada sosialisasi atau tidak ? ADD biasanya ada mbak.

2. Dikumpulkan perdusun apa ke desa? Langsung berkumpul ke desa.

3. Perwakilan apa semuanya? Ya semuanya pokoknya yang 
terlibat mbak,  

4. Apa dari mulai penerimaan 
dikumpulkan?

Kurang paham mbak, pokonya 
biasanya ada undangan ya 
datang mbak.

5. Apa ada program pemberdayaan? Pastinya ada mbak.

6. Dalam sosialisasi masyarakat umum 
diundang atau tidak?

Biasanya melalui RT/RW 
mbak biasanya perwakilan, 
soalnya kan sensitif toh mbak 
lanek soal duek iku.

7. Setelah rapat apa disampaikan? Iya mbak, biasanya 
disampaikan mana saja yang 
akan dibangun. Tapi kepala 
dusun mek nguasi tok mbak.

8. Ada publikasi nggak pak? Nek pembangunan mesti ada 



mbak, ada gambar proses dari 
0% sampai 100%, tapi kalau 
soal nominal menghabiskan 
uang berapa itu tidak mbak.

9. Kalau di depan balai desa pak? Kurang tahu saya mbak.

10. Biasanya ada evaluasi atau tidak? Pasti ada laporannya kan mak.

11. Dalam pembuatan laporan dilibatkan 
atau tidak pak?

Enggak mbak, saya tugasnya 
hanya mantau.

20. Wawancara dengan Tokoh Agama NU (H. Malikan)

NO Pertanyaan Jawaban

1. Pernah ikut musdes atau tidak? Pernah mbak.

2. Bapak juga ikut memberikan aspirasi 
atau tidak?

Iya mbak soalnya saya pas itu 
diberi kesempatan untuk 
berbicara mbak.

3. Diterima atau nggak pak? Iya tapi dibuat pertimbangan 
dengann pendapat yang lain 
mbak.

4. Bapak tahu ADD itu apa? Tahu mbak, yang dari 
kabupaten itu kan mbak, tapi 
saya tidak tahu nominalnya 
berapa.

5. Kalau pembangunan di desa kan ada 
banyak dana-dana, apakah bapak 
mengerti itu semua pak?

Enggak e mbak, 

21. Wawancara dengan masyarakat (Suyanto)

No Pertanyaan Jawaban

1. Tahu ADD pak? Tidak mbak, tapi tahunya dana 
dari kabupaten mbak

2. Jadi tidak tahu Desa Bareng mendapat 
berapa ?

Kalau masalah nominal tidka 
tahu mbak saya.



3. Pernah ikut musyawarah desa? Pernah mbak dulu, diajak pak 
Kasun.

4. Perihal sumber dana untuk 
pembangunan di desa apa tahu 
darimana ?

Tidak mbak soalnya banyak 
mbak.

5. Apakah musrenbang juga tidak pernah 
diajak ?

Pernah mbak dulu, tapi 
membahas apa lupa.

22. Wawancara dengan masyarakat (Karnoto)

No Pertanyaan Jawaban

1. Tahu ADD? Tidak mbak, 

2. Jadi tidak tahu Desa Bareng mendapat 
berapa ?

Ya tidak lah mbak.

3. Pernah ikut musyawarah desa? Tidak mbak

4. Nggak diundang atau bagaimana ? Kayaknya ya tidak pernah 
mbak, biasa kepala dusun itu 
mengundang orang yang 
dikenalinya saja gitu mbak.

5. Perihal sumber dana untuk 
pembangunan di desa apa tahu 
darimana ?

Tidak mbak.

6. Apakah musrenbang juga tidak pernah 
diajak ?

Walah iku opo aku malah gak 
eroh mbak,pokoke aku gak 
eroh opo-opo mbak, lanek pak 
kades banguno dalan apik ya 
alhamdulillah mbak.
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