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Abstract : 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 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. This research in a qualitative 
descriptive with data collection through interviews and documentation. 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

Abstrak : Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 (Studi Pada Desa Bareng Kecamatan Bareng 
Kabupaten Jombang). 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. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 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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Pendahuluan

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dengan studi di Desa Bareng 

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

menarik untuk diteliti karena, Pertama, 

Desa Bareng ini yang mendapat ADD 

paling tinggi dibandingkan dengan desa-

desa yang ada di Kabupaten Jombang. 

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 

466.226.255.1

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.

Ketiga, adanya anggapan aparatur 

desa bahwa dokumen yang berkaitan 

dengan anggaran tidak dipublikasikan 

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

karena bersifat rahasia. Rincian anggaran 

yang tidak dipublikasikan kepada 

masyarakat umum merupakan indikasi 

dari tidak transparannya praktik tata 

pemerintahan.2

Berangkat dari penjelasan tersebut 

maka penelitian ini meneliti evaluasi 

pengelolaan ADD Tahun 2015 di Desa 

Bareng, oleh karena itu penelitian skripsi 

ini diberi judul “Evaluasi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 

Tahun 2015 (Studi Pada Desa Bareng 

Kecamatan Bareng Kabupaten 

Jombang).”

Teori Evaluasi Kebijakan William 

N.Dunn

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 yaitu:

Secara umum istilah evaluasi dapat 
disamakan dengan penaksiran 

2 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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(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.3

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.

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.4 Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori 

William N. Dunn. Dimana  peneliti 

menggunakan evaluasi kebijakan sebagai 

dimensi dan menggunakan enam kriteria  

yang diungkapkan oleh Dunn, yakni 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan,  

responsivitas, dan ketepatan sebagai 

indikator dari implementasi kebijakan 

yang akan dievaluasi.

1. Efektivitas 
Efektivitas menjawab pertanyaan dari 

variabel tercapainya target atau sasaran 
kebijakan dan Tercapainya tujuan 
kebijakan.

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

4 Ibid, hlm 610

2. Efisiensi
Efisiensi menjawab pertanyaan dari 

variabel seberapa banyak usaha yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Kecukupan
Kecukupan menjawab pertanyaan dari

efektivitas dan efisiensi dari kebijakan 
yang diambil dibandingkan dengan 
alternatif-alternatif kebijakan lainnya., 
kemampuan kebijakan dalam memecahkan 
masalah public dan kemampuan kebijakan 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Perataan
Perataan menjawab pertanyaan 

bagaimana Penyebaran sarana dan 
prasarana yang merata

5. Responsivitas
Responsivitas menjawab Kepuasan 

pilihan kebijakan terhadap masalah publik
6. Ketepatan
Ketepatan menjawab dari pertanyaan 

apakah adanya manfaat yang diterima 
setiap pihak terkait dengan pemberlakuan 
kebijakan, ketepatan target atau sasaran 
kebijakan dan ketepatan tujuan kebijakan.5

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Lokasi dari penelitian 

ini adalah di Kabupaten Jombang, dengan 

fokus penelitian evaluasi pengelolaan 

ADD di Desa Bareng Kecamatan Bareng 

Kabupaten Jombang.

Dalam rangka untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan fokus penelitian, 

maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi. Pengumpulan informasi 

dipilih dari informan seperti, Kepala Desa, 

Staf Keuangan, masyarakat dan Kepala 

5 Ibid,
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Dusun. Kemudian dari data yang diperoleh 

tersebut dianalisi dengan menggunakan 

teknik analisa data Miles & Huberman.

Pengelolaan ADD Desa Bareng

1. Tahap Perencanaan

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 ADD. 

Kemudian 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.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan 

tim pelaksana desa harus melengkapi 

syarat-syarat pencairan ADD. Syarat 

tersebut tertera didalam Perbup Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran ADD 

Kabupaten Jombang. 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.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pada Desa Bareng penanggungjawaban 

operasional pengelolaan ADD secara 

keseluruhan adalah Kepala Desa selaku 

Ketua Tim Pelaksana Desa. Pada tanggal 

30 Nopember 2015 terdapat penyerahan 
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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.

Evaluasi Pengelolaan ADD di Desa 

Bareng Tahun 2015

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. 

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.

2) Efisiensi

Efisiensi merupakan usaha untuk

mencapai hasil yang optimal dalam 

melaksanakan kebijakan. 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.
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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 2016.6

Program tersebut 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.

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. Dari permasalahan yang ada di 

Desa Bareng 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.

6 Wawancara dengan Subeki selaku Kepala Desa 
pada tanggal 11 Agustus 2016 pkl 09.00

4) Pemerataan

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.

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) Responsivitas

Responsivitas menurut Wiliiam N. 

Dunn adalah seberapa jauh suatu kebijakan 

dapat memuaskan kebutuhan, preferensi 
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atau nilai kelompok-kelompok 

masyarakat. 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.

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 

107.000.000,00 dan untuk bantuan 

penyelenggaraan RPJMDes dan RKPDes 

Desa Bareng. Ini berarti Desa Bareng 

belum bisa tepat dalam membuat kegiatan 
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yang tujuannya untuk masyarakatnya 

sendiri, pemerintah Desa Bareng masih 

formal untuk membiayai pemerintahan 

desanya.

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.

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 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.

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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Ketetapan ADD Desa Bareng sudah 

baik dilaksanakan oleh perangkat desa dan 

tim pelaksana desa yang mendukung 

berjalannya pembangunan di Desa Bareng.
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