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ABSTRAK 

Tri Bernhard Leonardo Purba, 2019, Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 

Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten 

Simalungun, Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA, dan Resya Famelasari, S.Sos., 

M.Soc.Sc.. 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan 

tahun 2018 di Nagori Rambung Merah, yang sekaligus dilandasi oleh beberapa 

hal. Pertama berkaitan dengan penggunaan dana desa pada Nagori Rambung 

Merah, Kabupaten Simalungun, yang dari tahun anggaran 2016 hingga tahun 

anggaran 2018 hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan 

drainase. Kedua, kebijakan pembangunan tersebut berbeda dengan prioritas 

penggunaan dana desa tahun 2018 yang dirumuskan dalam Permendes 

No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana metode kualitatif akan 

menghasilkan data yang bersifat deskriptif sehingga memperoleh hasil secara 

mendalam dan detail. Mekanisme penentuan informan menggunakan purposive, 

dikarenakan fokus pembahasannya mengenai penggunaan dana desa untuk 

pembangunan fisik, yang tentunya kewenangan berada pada pemerintah desa yang 

sekaligus menjadi pelaku, sehingga peneliti dapat langsung memilih informan 

yang relevan. Oleh karena itu informan penelitian ini yakni pangulu, sekretaris 

nagori, maujana dan masyarakat Nagori Rambung Merah. Konsep anggaran dan 

politik anggaran dijadikan dasar serta pisau analisis penelitian ini Kemudian 

berkaitan dengan proses politik anggaran yang dinilai transaksional pada tahun 

2016 dan tahun 2017. Terdapat penemuan terkait kedekatan pangulu dengan 

pengusaha bidang transportasi (angkutan umum), yang kemudian mempengaruhi 

proses perumusan kebijakan anggaran dan pembentukan program. Kendati 

demikian program yang menyertakan BUMDes untuk pengadaan transportasi 

umum pedesaan tidak jadi dirumuskan. Pada tahun 2018 justru sebaliknya, tidak 

ada perdebatan sama sekali terkait dengan perumusan anggaran nagori. Proses 

perumusan program pembangunan pun tidak banyak melibatkan masyarakat. 

Terkait dasar hukum, terdapat ketidaksesuaian antara aturan-aturan pada tatanan 

Peraturan Bupati, dengan Peraturan Perundangan diatasnya yang mengatur dana 

desa, khususnya mengenai prioritas penggunaan dana desa. Hal demikian 

menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan pada tatanan nagori.  

Kata Kunci; Dana Desa, Pembangunan, dan Anggaran 
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ABSTRACT 

Tri Bernhard Leonardo Purba, 2019.Village Fund Management in 2018 for 

Infrastructure Development in Rambung Merah Village, Simalungun 

Regency, Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA, and Resya Famelasari, S.Sos., 

M.Soc.Sc.. 

This research focuses on managing village funds in development efforts, which 

are also based on several things. The first relates to the use of village funds in 

Rambung MerahVillage, Simalungun Regency, which from the 2016 budget year 

to the fiscal year 2018 is only allocated for physical development in the form of 

roads and drainage. Second, the development policy differs from the priority of 

using village funds in 2018 which is formulated in the Village Minister 

Regulation No.19 / 2017 concerning the Priority of the Use of Village Funds for 

Fiscal Year 2018. Therefore this study focuses on managing village funds in 

development efforts. This research uses descriptive-qualitative method, where 

qualitative methods will produce descriptive data so that the results are in depth 

and detailed. The mechanism for determining informants uses purposive, because 

the focus of the discussion is on the use of village funds for physical development, 

which of course is the authority of the village government which is also the 

perpetrator, so that researchers can directly choose relevant informants. The 

concept of budget and budget politics is used as the basis and analysis knife of 

this study. Therefore the informants of this study were the village head, village 

secretary, village consultative institutions and Rambung Merah Village 

community. Then it relates to the political process of the budget which is 

considered transactional in 2016 and 2017. There are findings related to the 

closeness of pangulu with businessmen in the field of transportation (public 

transportation), which then influences the process of formulating budget policies 

and establishing programs. In the sense that there is no debate at all related to the 

formulation of the village budget. The process of formulating a development 

program did not involve the community much. Regarding the legal basis, there are 

discrepancies between the rules of the Regents Regulations, with the Regulations 

above which regulate village funds, especially regarding the priority of village 

funds. This causes a lack of maximum development in the village order. 

Keywords; Village Funds, Development and Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan satuan terkecil pemerintahan yang setidaknya memiliki 

otoritas untuk melakukan pembangunan. Pembangunan sendiri berkaitan dengan 

pembiayaan yang didalamnya terklasifikasi dalam beberapa instrumen 

pembiayaan. Selain itu, secara politis pemerintahan desa juga dapat mengakses 

relasi/jaringan kepada instrumen pemerintahan yang ada diatasnya. Sehingga 

ketika seseorang memiliki ambisi untuk berkarir dalam politik, tentunya menjadi 

bagian daripada pemerintahan desa dapat menjadi salah satu pilihan untuk 

ditempuh. Berkaitan dengan politik desa, tentu perlu menaruh perhatian atas 

kajian-kajian ilmiah mengingat terdapat kedudukan yang cukup prestisius dalam 

tatanan desa. Mekanisme demokrasi prosedural yang didalamnya terdapat 

transparansi, serta muatan edukasi politik untuk masyarakat secara tidak langsung 

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. 

Penelitian ini dilakukan pada Nagori Rambung Merah, Kabupaten 

Simalungun dengan disimpulkan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan politik desa, khususnya mengenai penggunaan dana desa untuk 

pembangunan fisik. Pembangunan yang dilakukan hanya sebatas pembangunan 

jalan dan drainase, dengan tidak merumuskan program-program lain yang lebih 

dapat menyentuh sektor perekonomian masyarakat secara langsung. 

Dalam kebijakan pembangunan tersebut, faktanya terdapat ketimpangan 

pendapatan masyarakat yang cukup tinggi. Dana Desa bahkan kurang menyentuh 

aspek ekonomi masyarakat secara langsung. Perekonomian Nagori Rambung 

Merah lebih banyak terbantu oleh karena letak geografis nagori berdekatan 
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dengan pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kemudian karakteristik 

wilayah Nagori Rambung Merah tidak mengindikasikan adanya masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pembangunan drainase, seperti halnya banjir. Nagori 

Rambung Merah sendiri secara geografis dan secara administratif merupakan 

salah satu dari enam belas (16) Nagori dan Kelurahan di Kecamatan Pematang 

Siantar Kabupaten Simalungun dan memiliki luas Wilayah 1.325.000 M² ( 132,5 

Ha ).1 

Mata pencaharian masyarakat Nagori Rambung Merah sendiri saat ini 

didominasi oleh pedagang. Kendati demikian, mata pencaharian sebagai petani 

masih dapat terlihat. Berbanding terbalik dibandingkan dengan 7-8 tahun yang 

lalu dimana sektor pertanian masih menjadi tumpuan mayoritas masyarakat 

Nagori Rambung Merah.Disamping itu, saat ini masyarakat petani menjadi yang 

minoritas dikarenakan adanya pergeseran corak masyarakat perkotaan. 

Masyarakat Nagori Rambung Merah sendiri tidak memiliki organsisasi kelompok 

tani yang umumnya mampu menjembatani antara petani dan pemerintah. Petani 

juga kesulitan dalam hal distribusi hasil produksi, bahkan dalam hal memperoleh 

pupuk serta bibit padi. sekali lagi sangat disayangkan ketika dana desa kurang 

mampu menopang kegiatan ekonomi para petani. 

Sedangkan pada tahun 2018 sendiri prioritas penggunaan dana desa salah 

satunya adalah embung desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2018. Hal demikian seharusnya juga diprioritaskan pada Nagori Rambung 
                                                             
 

1Buyung Irawan Tanjung (Sekretaris Nagori Rambung Merah),Profil Nagori Rambung Merah, 2017, 

Hlm: 7 
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Merah guna menyejahterakan masyarakat petani. Disisi lain, fungsi nagori dan 

pangulu sebagai eksekutor pembangunan tidak berbeda dengan Pemerintahan 

Desa pada umumnya. Kemudian juga terdapat permasalahan mengenai tempat 

pembuangan sampah yang tidak memenuhi kapasitas. Kemudian terkait dengan 

potensi-potensi ekonomi perdagangan juga tidak terwadahi dengan baik. Juga 

tidak ada BUMDes yang tentunya dapat memiliki fungsi yang sangat vital bagi 

perkembangan ekonomi masyarakat Nagori Rambung Merah.2 

Tentunya nagori memiliki instrumen-instrumen penunjang pembangunan 

desa, seperti halnya Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Dana desa 

sendiri berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), sedangkan Anggaran 

Dana Desa berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten.Dana Desa maupun 

Anggaran Dana Desa memiliki spesifikasi penggunaan masing-masing. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk diketahui khalayak mengenai alokasi, serta fungsi 

aparat desa sebagai pihak yang berwenang dalam mengelolanya. Baik Dana Desa 

maupun Anggaran Dana Desa, keduanya tentu sangat berguna bagi visi 

pembangunan pemerintah pusat saat ini, yakni membangun dari desa. Jika 

dilakukan secara masif, pembangunan desa tentunya sangat bisa menunjang 

pembangunan nasional, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta 

secara mendasar dapat memberi kesempatan bagi warga desa untuk bersaing. 

Dengan disahkannya UU NO. 6. Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa 

mendapatkan wewenang lebih besar daripada sebelumnya dalam tata 

pemerintahan NKRI. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
                                                             
 

2Hasil wawancara oleh Arya Nasution sebagai staf administrasi Nagori Rambung Merah, pada tanggal 

12 Februari 2019 
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wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Artinya dibeberapa wilayah Indonesia 

terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk penyebutan desa. 

Nagori sendiri merupakan penyebutan Pemerintahan Desa di Provinsi 

Sumatera Utara. Sedangkan penyebutan kepala desa yaitu pangulu. Penggunaan 

istilah nagori dan pangulu dibakukan dalam setiap diksi formal yang berkaitan 

dengan Pemerintahan Desa, khususnya dalam perumusan peraturan perundang-

undangan tingkat daerah. Contohnya penyebutan desa dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Simalungun, ataupun Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Nagori. 

Dalam koridor demokrasi, baik demokrasi substansial maupun 

prosedural, transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen kunci agar 

pelaksanaan pembangunan menjadi maksimal. Dengan adanya transparansi dan 

akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol 

berjalannya pembangunan. Hal demikian sekaligus menjadi hipotesis sementara, 

bahwa kemajuan pembangunan Nagori Rambung Merah juga berbanding lurus 

dengan karakteristik masyarakat perkotaan. 

Pemerintahan Desa merupakan eksekutor yang umumnya memiliki 

kecenderungan pada keterbatasan dana. Oleh karena itu, DD yang sering disebut 

dengan dana desa memang memberikan kontribusi besar dalam hal pembangunan 

desa. Mekanisme-mekanisme formal dalam hal pemanfaatan dana desa ini sangat 

                                                             
 

3Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) 
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diperlukan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

khususnya melalui peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-undang 

hingga Peraturan Desa. 

Kabupaten Simalungun sendiri memiliki 50% desa yang menyandang 

status wilayah tertinggal pada tahun 2017.4 Namun saat ini telah banyak perbaikan 

melalui pembangunan daerah yang umumnya ditunjang dengan pembangunan 

desa, khususnya desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pematang Siantar, 

yakni Desa/Nagori Rambung Merah. Hal demikian memiliki konsekuensi logis 

dimana corak masyarakat pedesaan mulai bergeser pada corak masyarakat 

perkotaan diwilayah ini. Banyak masyarakat Nagori Rambung Merah mulai 

beralih menjadi pelaku bisnis ritel. Banyak ruko-ruko diperjual-belikan untuk 

keperluan berjualan. Barang-barang ritel baik sandang maupun papan mulai 

terjangkau dan mudah diperoleh masyarakat. Kemudian NJOP yang meningkat 

secara signifikan juga menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf 

ekonomi keluarga. 

Hal demikian berbanding terbalik dengan beberapa Nagori di Kabupaten 

Simalungun, seperti Nagori Simbolon yang sangat jauh dari sentuhan 

pembangunan pemerintah. Nagori Simbolon sendiri berlokasi cukup jauh dari 

Kota Pematang Siantar.5 Dengan akses jalan yang sangat terbatas tentunya banyak 

aspek daripada kebutuhan masyarakatnya tidak terpenuhi. Karakteristik 

                                                             
 

4Ricky Fernando Hutapea, Senin 23 Januari 2017, dalam websitesindonews.com, Pemkab Simalungun 

Wajibkan 75% Dana Desa untuk Bangun Infrastruktur, 

https://daerah.sindonews.com/read/1173494/191/pemkab-simalungun-wajibkan-75-dana-desa-untuk-

bangun-infrastruktur-1485174762, diakses pada 11 November 2018, pukul 22.30 
5Opo Tim, Senin 30 Januari 2017, dalam oposisi-news.com, Tidak Tersentuh Pembangunan, 

Masyarakat Simbolon Tengkoh Kecewa Kinerja Pemkab Simalungun,http://www.oposisi-

news.com/tidak-tersentuh-pembangunanmasyarakat-simbolon-tengkoh-kecewa-kinerja-pemkab-

simalungun.html, diakses pada 11 November, pukul 22.15 
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https://daerah.sindonews.com/read/1173494/191/pemkab-simalungun-wajibkan-75-dana-desa-untuk-bangun-infrastruktur-1485174762
http://www.oposisi-news.com/tidak-tersentuh-pembangunanmasyarakat-simbolon-tengkoh-kecewa-kinerja-pemkab-simalungun.html
http://www.oposisi-news.com/tidak-tersentuh-pembangunanmasyarakat-simbolon-tengkoh-kecewa-kinerja-pemkab-simalungun.html
http://www.oposisi-news.com/tidak-tersentuh-pembangunanmasyarakat-simbolon-tengkoh-kecewa-kinerja-pemkab-simalungun.html
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masyarakat yang berbeda ini yang melandasi ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian. Aktifitas masyarakat perkotaan tentunya berbeda dengan 

masyarakat pedesaan. Aktifitas ekonomi hingga jangkauan pendidikan formal 

jauh lebih terpenuhi pada Nagori Rambung Merah. Oleh karena itu, pengetahuan 

mengenai pelaksanaan pembangunan daerah dinilai cukup mumpuni. Nagori 

Rambung Merah juga memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 

semua nagori yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Simalungun.6 

Kemudian Nagori Rambung Merah menjadi salah satu nagori dengan tingkat 

pembangunan yang pesat. 

Kendati demikian, masih terdapat masyarakat miskin yang masih 

memerlukan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintahan Nagori 

merupakan eksekutor pada level terdekat, yang dinilai lebih mampu 

mengidentifikasikan penerima klasifikasi masyarakat yang memang 

membutuhkan bantuan. Disamping itu, Dana Desa memiliki instrumen bagi 

pembangunan desa yang secara langsung menyentuh perekonomian masyarakat 

miskin. 

Oleh karena adanya indikasi-indikasi pembangunan infrastruktur yang 

tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terlebih diluar ketentuan 

prioritas penggunaan dana desa, sekaligus menjadi fokus daripada penelitian ini. 

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan dana desa terkait 

pembangunan infrastruktur fisik yang ada di Nagori Rambung Merah. Penelitian 

ini akan ditunjang oleh data-data mengenai program pembangunan infrastruktur di 

Nagori Rambung Merah, khususnya pembangunan drainase dan jalan. 

                                                             
 

6Opcit, diakses pada 11 November, pukul 22.45 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur 

Pemerintahan Nagori Rambung Merah 2018? 

2. Bagaimana proses politik anggaran yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa 

untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan Nagori Rambung Merah 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian idealnya memiliki tujuan, agar mampu memberikan 

rumusan, deskripsi maupun hasil analisis dari apa yang diteliti. Berikut tujuan 

penelitian yang ingin dicapai; 

1.3.1 Untuk mengetahui proses penglolaan Dana Desa pada Pemerintahan Nagori 

Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. 

1.3.2 Untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan 

infrastruktur pada Pemerintahan Nagori Rambung Merah, Kecamatan 

Siantar, Kabupaten Simalungun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan peneliti mengenai hasil penelitian ini 

terklasifikasikan dalam manfaat secara akademis, dan secara praktis. Adapun 

manfaaat yang di harapakan dari penulis dari penelitian ini sebagai berikut; 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Bagi Mahasiswa 

Harapan penulis menganai hasil penelitian ini yakni agar dapat 

digunakan sebagai kajian dalam bidang studi Ilmu Politik mengenai politik 

struktural, yakni mengenai pemerintahan di Indonesia, khususnya 

Pemerintahan Desa yang berlokasi di Nagori Rambung Merah Kabupaten 

Simalungun. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat dikembangkan lebih 
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lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya sebagai pengembangan studi 

Ilmu Politik, khususnya mengenai studi politik anggaran pada tataran 

Pemerintahan Desa. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, karena secara 

tidak langsung memberikan wadah bagi peneliti untuk memperoleh soft skill 

dalam studi Ilmu Politik, khususnya dalam konteks penelitian Ilmu Politik 

terkait peran Pemerintah Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah Nagori Rambung Merah 

Secara praktis, harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi 

Pemerintah Nagori Rambung Merah untuk meningkatkan kinerja pihak-pihak 

yang berkaitan dalam pembangunan desa. Sehingga Pemerintah Nagori 

Rambung Merah dapat mengembangkan program ataupun kebijakannya. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sekaligus dapat menjadi acuan bagi masyarakat Nagori 

Rambung Merah, agar mampu lebih berperan aktif dalam hal partisipasi 

pengawasan publik. Sehingga peran Pemerintah Nagori Rambung Merah 

dalam hal pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Dasar Teoritis 

2.1.1 Anggaran 

Istilah anggaran dikenal dalam konteks perencanaan kebijakan 

dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Suatu 

organisasi akan berjalan jika program kerja yang akan dilaksanakan 

terencana dengan baik. Bukan hanya berkaitan dengan mekanisme program, 

melainkan dalam konteks pembiayaan. Berbicara pembiayaan, tentunya ada 

sumber pembiayaan itu sendiri. Untuk itu, baik pendapatan maupun 

pengeluaran suatu organisasi harus tercatat, serta direncanakan dengan baik.  

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran 

adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.7 Dan 

menurut Nordiawan anggaran dapat juga dinyatakan sebagai pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik seperti 

pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga 

merupakan   bentuk   akuntabilitas   atas   pengelolaan   dana   publik yang 

dibebankan kepadanya.8 Oleh karena itu fungsi perencanaan anggaran 

sangat vital dan berkaitan secara langsung terhadap, sejauh mana program 

                                                             
 

7 Mardiasmo,Manajemen  Penerimaan  Daerah  dan  Struktur  AnggaranPendapatan Belanja Daerah 

dalam Era Otonomi Daerah,2010, Jakarta; Siaga, Hlm: 61 
8Ibid, hal 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 
 

yang akan dilaksanakan mampu memberikan manfaat ditengah segala 

keterbatasan pembiayaan. 

Dalam hal ini, eksistensi masyarakat dengan corak perkotaan mulai 

tumbuh dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai Pembangunan Daerah. 

Pembangunan Daerah yang baik tentunya pembangunan yang dilandasi 

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang salah satunya adalah akuntabilitas. 

Akuntabilitas dewasa ini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat 

agar mampu berpartisipasi dalam peran pengawasan terhadap pemerintahan. 

Berbicara mengenai pemerintahan tentunya tidak dapat dilepaskan 

dengan tata kelola. Tata kelola suatu pemerintahan selalu ditujukan agar 

mampu mengejawantahkan kepentingan-kepentingan bangsa, hingga pada 

tataran praktis. Disamping itu, suatu sistem akan berhasil jika disesuaikan 

dengan kebutuhan, serta karakteristik tempat dimana sistem itu akan 

diterapkan. Baik dalam karakteristik wilayah geografis, karakteristik sosial 

budaya, serta karakteristik ekonomi harus menjadi dasar dari suatu sistem 

yang akan dibangun. Kemudian hal-hal mengenai sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya selalu berubah, begitu pula dengan sistem yang menyertainya. 

Jika ingin berjalan dan berkembang, suatu tatanan masyarakat harus berani 

menyelaraskan sistem, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan. 

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah mengenai 

pengelolaan administrasi pemerintahan. Administrasi selalu berbicara 

teknis, namun dilandasi dengan aturan yang legal. Faktanya, aturan di 

Indonesia memiliki kecenderungan tumpang tindih. Atau sedikitnya 

bersumber dari berbagai aturan pokok yang kompleks. Dalam suatu 

permasalahan, aparatur sipil negara dapat mengambil kebijakan berbeda, 
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dan dari rujukan aturan yang berbeda. Walaupun keduanya ditujukan untuk 

menjawab permasalahan yang sama. 

Pemerintahan yang dalam praktik tata kelolanya kurang bisa 

beradaptasi tentunya menjadi pemerintahan yang buruk. Tata kelola yang 

buruk sangat rentan akan runtuhnya sistem. Banyak hal yang dapat 

menyebabkan suatu sistem pemerintahan tidak berfungsi secara maksimal. 

Seperti korupsi, kredibilitas serta kapasitas aparatur yang kurang memadai 

akibat disfungsi merit system dalam pola rekruitmentnya. Pada negara 

demokrasi tentunya hal demikian dapat menimbulkan permasalahan 

kepercayaan publik yang menurun. Pada akhirnya, sejalan dengan 

meningkatnya pengetahuan masyarakat, akan timbul tuntutan-tuntutan 

mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal demikian tentunya 

berkaitan erat dengan masyarakat secara umum, atau dengan kata lain yakni 

sektor publik. 

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik mempunyai 

beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, 

alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat 

penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Berikut 

Peneliti paparkan dalam poin per poin;9 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan, begitu juga organisasi 

pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran memiliki fungsi perencanaan 

agar suatu organisasi mampu mencapai tujuan, melalui perumusan 

                                                             
 

9Ibid, Hlm: 26-27 
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tujuan. Secara teknis, fungsi perencanaan daripada anggaran 

pemerintahan lebih kepada ukuran mengenai apa saja yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan organisasi pemerintahan, menentukan biaya yang 

akan dikeluarkan untuk segala hal mengenai pembangunan ataupun 

program-program, serta memprediksi hasil yang diperoleh. Berikut 

adalah fungsi perencanaan daripada anggaran menurut Mardiasmo; (a) 

Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan, (b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan 

untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 

pembiayaannya, (c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan 

kegiatan yang telah disusun, (d) Menentukan indikator kinerja dan 

tingkat pencapaian starategi.10 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Dalam teknis penganggaran, kerap ditemukan anggaran-

anggaran yang tidak diperlukan namun dianggarkan, akhirnya 

menimbulkan biaya berlebihan untuk program-program yang 

dicanangkan (overspending). Kemudian dalam anggaran juga dikenal 

Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan dalam satu tahun anggaran (SILPA). 

Jika SILPA terlalu banyak, artinya mendekati indikasi penyerapan 

anggaran yang buruk (underspending). Disamping itu terdapat biaya-

biaya salah sasaran dalam program-program yang bukan prioritas. Sangat 

disayangkan jika program lain yang lebih bermanfaat kekurangan biaya 

yang diakibatkan dengan inefisiensi anggaran. Beberapa hal tersebut 

                                                             
 

10Ibid, Hlm: 28 
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menjadi dasar daripada fungsi kontrol dalam suatu proses penganggaran 

pada organisasi pemerintahan. Disamping itu, fungsi kontrol dalam 

anggaran membantu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah 

melakukan penganggaran yang efisien. 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara 

teknis, anggaran berfungsi untuk mendorong, menstabilkan serta 

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat 

pedesaan setidaknya dapat melakukan perencanaan ekonomi atas rencana 

pembangunan yang akan dilakukan Pemerintahan Desa. 

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool) 

Pada sektor publik, anggaran dapat digunakan melalui suatu 

kesepakatan. Kesepatakan demikian dinilai memiliki unsur politik 

dimana didalamnya mengatur prioritas penggunaan anggaran atas segala 

macam kepentingan yang ada. Secara teknis Pemerintahan Desa 

melakukan musrenbang dengan masyarakat. Kemudian BPD juga 

membantu untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan kebutuhan 

(rencana pembangunan). Disamping itu, aktor-aktor yang memiliki 

wewenang dalam hal perumusan kebijakan dinilai berpotensi memiliki 

kepentingan yang juga bermacam-macam. Oleh karena itu, diskursus 

anggaran menjadi hal mutlak agar pembangunan dapat direalisasikan 

secara maksimal. 
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5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication tool) 

Setiap   unit   kerja   pemerintah   terlibat   dalam   penyusunan   

anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 

dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan 

mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan 

eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi 

untuk dilaksanakan.11 

6. Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement 

tool) 

Anggaran mampu dijadikan ukuran mengenai kinerja suatu 

pemerintahan. Sejauh mana suatu pemerintahan mampu menggunakan 

anggaran yang ada, dengan memaksimalkan hasil yang didapat, yakni 

kesejahteraan masyarakat. Kemudian ukuran mengenai upaya pemerintah 

dalam memaksimalkan potensi-potensi wilayah yang kemudian diolah 

dan membuahkan hasil. 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool) 

Anggaran mampu menjadi alat motivasi bagi stake holder yang 

memiliki kepentingan diatasnya. Baik itu masyarakat yang memang 

menjadi sasaran program yang diselenggarakan menggunakan anggaran, 

                                                             
 

11Ibid, hal 28 
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maupun aktor pemerintah itu sendiri karena secara politis memiliki 

wadah aktualisasi untuk citra diri. Belum lagi jika terdapat indikasi-

indikasi “kecurangan” yang memanfaatkan anggaran publik menjadi 

keuntungan pribadi/kelompok. Praktis perumusan anggaran akan 

diwarnai manuver-manuver politik yang bersifat destruktif, dan 

kemudian berimbas pada masyarakat. 

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public 

Sphere) 

Anggaran mampu menciptakan ruang publik dimana setiap 

orang memiliki “reaksi” atas “aksi” pemerintah dalam hal pengelolaan 

anggaran itu sendiri. Faktanya, tidak semua kelompok memiliki akses 

yang setara dalam menjangkau rencana-rencana kebijakan yang akan 

diberlakukan. Hal demikian menyebabkan akan ada segregasi antara 

kelompok yang terorganisir dengan kelompok yang tidak/kurang 

terorganisir dalam suatu perumusan anggaran pemerintahan. Jika tidak 

ada alat untuk menyampaikan suara bagi kelompok yang tidak 

terorganisir, maka mereka berpotensi mengambil tindakan dengan jalan 

lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dan sebagainya. 

Hal demikian terjadi pada beberapa desa di Indonesia yang kemudian 

menyebabkan hilangnya kepercayaan publik pada pemerintahan desa. 

2.1.2 Politik Anggaran 

Politik Anggaran merupakan dua istilah yang digabungkan. 

Artinya, interpretasi mengenai politik anggaran tidak bisa dilepaskan dari 

interpretasi masing-masing politik dan anggaran itu sendiri. Seperti yang 

telah disinggung sebelumnya, bahwa anggaran merupakan pernyataan 
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mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.12 Dalam suatu 

pemerintahan, anggaran juga memiliki fungsi politik didalamnya. Tujuan 

daripada penganggaran tentunya harus dapat dipahami sebaik-baiknya oleh 

pemerintah itu sendiri. 

Kemudian anggaran dalam pemerintahan harus efektif, efisien, 

dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dan 

berorientasi pada kinerja agar dapat menyesuaikan antara rencana 

kebijakan/program dengan kemampuan penyelenggara. Berkaitan dengan 

anggaran berorientasi pada kinerja, mempunyai pengertian bahwa anggaran 

harus terukur. Setidaknya harus mampu menggambarkan secara detail 

mengenai input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit 

(manfaat)  dan  impact  (dampak).13 Hal demikian yang akan memberikan 

penilaian terhadap tinggi-rendahnya kapasitas anggaran suatu pemerintahan, 

dan sekaligus memastikan belanja yang dilakukan pemerintah didasarkan 

pada upaya pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

masyarakat. 

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, 

memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan 

meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari kemampuan menggali sumber 

keuangan sendiri didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah 

sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu keuangan daerah merupakan 
                                                             
 

12Ibid, Hlm: 61 
13Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, Tesis, 2015, UGM, Hlm: 17 
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tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan  tugas-tugas 

otonomi, disamping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, 

kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.14 

Menurut Eko Suroto (2008) anggaran harus dilihat dari banyak sisi 

karena anggaran bersifat multidimensional. Anggaran harus dilihat dalam 

pemahaman sebagai berikut: Sebagai sebuah dokumen politik, anggaran 

hendak mengalokasikan sumber daya langka kepada masyarakat diantara 

kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Sebagai 

dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran menjadi instrumen utama untuk 

mengevaluasi distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga 

stabilitas ekonomi. Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi pedoman 

dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai dokumen manajerial dan 

administratif, anggaran menjadi isntrumen untuk mengarahkan penyediaan 

pelayanan publik.15 

Menurut Wildavsky dan Caiden, kedudukan dan domain politik 

anggaran selalu menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Persoalan anggaran 

dianggap sebagai   persoalan pemerintah, kelembagaan, tata kelola, 

kewenangan, kekuasaan, norma, ideologi, kebijakan dan pasar maupun 

persoalan sosial budaya serta politik jangka pendek. Definisi ruang lingkup 

dan batasan politik anggaran sering dianggap tidak jelas dan berada dimana 

                                                             
 

14Wildavsky, Aaron, Naomi Caiden,Dinamika Proses Politik Anggaran, 2012, Yogyakarta: Matapena 

Cpnsultindo, Hlm: 41 
15Eko, Sutoro,Pro Poor Budgeting; Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah   Untuk   Pengurangan   

Kemiskinan, dalam IRE’S INSIGHT, Working Paper, IV, 2008, Yogyakarta: Institute For Research 

and Empowernment (IRE). 
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saja. Namun umumnya politik anggaran dianggap merupakan domain peran 

negara karena sebagai analisis kajian politik. Sehingga kekuataan politik 

menjadi faktor penting untuk merumuskan dan merencanakan anggaran. 

Dengan kata lain, konteks politik anggaran akan terkait dengan siapa yang 

berperan dan kemampuan negara dalam memberikan jaminan kepada 

rakyatnya.16 

Hal demikian sedikit banyak merefleksikan konstelasi dalam proses 

penganggaran pada pemerintahan. Bahwa keterlibatan beragam aktor dalam 

proses penyusunan anggaran pemerintah, menjadikan anggaran sebagai 

arena kontestasi politik. Fakta dilapangan yang sekaligus menjadi rahasia 

umum adalah, politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks 

jangka pendek dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Aturan dalam 

penentuan kebijakan/program hanya terletak pada level kepentingan 

masing-masing aktor, sedangkan masyarakat sering kali tidak berpartisipasi, 

dan bahkan tidak mengetahui proses yang terjadi dalam merumuskan 

anggaran. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa persen 

anggaran yang dilimpahkan untuk kesejahterannya. Hal demikian secara 

tidak langsung memberi stigma terhadap politik anggaran, yang dianggap 

hanya sebatas arena perebutan sumber daya publik. 

Dalam tataran ini maka dimensi politik anggaran akan selalu 

berkaitan dengan siapa memperoleh apa. Pembicaraan tentang siapa 

memperoleh apa itu mencakup dua fungsi anggaran, yakni alokasi dan 

distribusi. Kedua fungsi ini tentu tidak hanya berbicara mengenai 

                                                             
 

16Wildavsky, Aaron, Naomi Caiden, Op;cit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 
 

perhitungan secara teknokratik, tetapi juga mengandung politik.17 Dengan 

demikian, politik anggaran pada prinsipnya bahwa anggaran adalah uang 

rakyat yang pengalokasiannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan dan kebutuhan masuayarakat, melalui pembangunan-

pembangunan baik yang bersifat fisik, maupun non-fisik.18 

2.2 Dasar Konseptual 

Suatu penelitian dalam ilmu politik tentunya membutuhkan analisa yang 

lugas, dan skematis agar mampu memperkuat argumentasi peneliti, serta 

mempertajam analisis terkait fanomena politik yang diteliti. Berikut adalah 

beberapa landasan teoritis serta landasan konseptual yang digunakan peneliti 

dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 

Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten 

Simalungun.” 

2.2.1 Sistem Keuangan Desa 

Desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan anggaran. 

Artinya, Pemerintahan Desa berwenang dalam menentukan arah kebijakan 

menggunakan sumber pendapatan yang ada. Pendapatan Pemerintah Desa 

memiliki sumber dan instrumen yang beragam. Terdapat Dana Desa yang 

bersumber dari APBN, kemudian Anggaran Dana Desa yang bersumber dari 

prosentase APBD Kabupaten terkait, dan beberapa merupakan dana hibah, 

bagi hasil pajak, maupun bentuk kerjasama dan pengembangan potensi 

                                                             
 

17Eko, Sutoro, Op;cit 
18Makhya, Syarief,Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2011,2012, Universitas Padjadjaran, Disertasi, Hlm: 79 
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ekonomi desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem keuangan desa 

dinilai penting sebagai dasar daripada pemahaman penelitian ini. 

Sistem keuangan desa berkaitan dengan pencairan, penyusunan 

APBDes dan distribusi anggaran pendapatan desa kepada program-program 

yang telah tersusun. Berkaitan dengan pencairan, masing-masing instrumen 

memiliki mekanisme pencairannya sendiri-sendiri. Mekanisme pencairan 

Dana Desa tentunya berbeda dengan mekanisme pencairan Anggaran Dana 

Desa. Namun dalam hal ini peneliti berfokus pada Dana Desa dikarenakan 

secara nominal lebih besar, dan pertanggungjawabannya pun lebih besar. 

Berikut adalah tahapan penyusunan anggaran desa: 

A. Sumber Pendapatan Desa 

Dengan dasar pemerintah desa harus memiliki unsur akuntabilitas 

yang baik, maka sumber pendapatan pemerintahan desa harus jelas diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan. Berikut sumber pendapatan 

Pemerintahan Desa:19 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari hasil usaha, hasil 

aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan 

asli Desa. 

2. Dana Desa yang bersumber dari APBN. 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling 

sedikit 10%). 

                                                             
 

19Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 72 ayat (1) 
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4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Hasil dan 

Dana Alokasi Umum). 

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota. 

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

B. Penyusunan Rancangan Anggaran Desa;20 

1. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. 

2. Dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, 

rapat dengar pendapat. 

3. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran 

desa. 

4. Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat 

pembahasan dan penetapan anggaran desa. 

C. Pembahasan Anggaran Desa;21 

1. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus 

sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambat-

lambatnya 7×24 jam sebelumnya). 

2. Anggaran desa usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD 

dengan surat pengantar dari Kepala Desa. Anggaran desa usulan anggota 

BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada 

pimpinan BPD. 

                                                             
 

20 Wahjudin, 27 Juli 2017, dalam keuangandesa.com, Tahapan Penyusunan Anggaran Desa, 

http://www.keuangandesa.com/2017/07/tahapan-penyusunan-anggaran-desa/, 2017, diakses pada 27 

Desember 2018 pukul 22.00 
21Ibid 
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3. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, 

selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. 

4. Anggaran desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam Rapat 

Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada 

semua anggota BPD/Komisi. 

5. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes dan atau para 

pengusul dari anggota BPD). 

6. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa. 

7. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul. 

8. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan. 

D. Persetujuan dan Pengundangan Anggaran Desa;22 

1. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 

tertentu, misalnya 3×24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran 

desa harus sudah disempurnakan. 

2. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, 

maka diupayakan melalui pendekatan (lobby) beberapa pihak yang belum 

menyetujui. 

3. Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus disampaikan kepada 

Pemerintah Desa, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB-Desa oleh 

Kepala Desa. 

                                                             
 

22Ibid 
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4. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau 

sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka 

pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu. 

Belum lama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) merilis suatu aplikasi yang ditujukan sebagai instrumen laporan 

Pemerintah Desa mengenai keuangan desa. Aplikasi tersebut bernama 

Siskeudes. Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya 

dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek 

percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah 

diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada 

bulan Juni 2015.  Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya 

diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 

Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality 

Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 

Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih 

penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah (BPKP) Pusat di Jakarta.23 Hal demikian sedikit banyak 

akan mampu meminimalisir faktor-faktor penghambat berjalannya proses 

perumusan APBDes. Sehingga Pemerintah Desa dapat memaksimalkan 

tahap pelaksanaan/distribusi. 

                                                             
 

23Anonimous, 4 Agustus 2017, dalam website bpkp.go.id, Aplikasi Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) 

Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah  (Nawacita), 

http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp, Diakses pada 27 Desember 

pukul 21.20 
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2.2.2 Dana Desa 

Dewasa ini Pemerintahan Desa memiliki peran yang cukup vital 

dalam membantu proses pembangunan daerah. Hal demikian dilandasi dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta 

turunan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dana desa. Dana Desa 

sendiri merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa 

yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, dimana 

pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan 

dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dana Desa sedikit banyak 

memberikan keleluasaan bagi Pemerintahan Desa untuk mensukseskan upaya 

menyejahterkakan masyarakat desa melalui pembangunan desa. Konsep 

pemerintah yakni “membangun dari pinggiran” dapat menjadi solusi untuk 

mempercepat pembangunan. 

Dalam hal pembangunan yang diartikan sebagai suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”,24 diperlukan konsep 

yang jelas. Oleh karena itu mekanisme pencairan dana desa semaksimal 

mungkin diupayakan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pada tahun 2018, alokasi dana desa secara teknis mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten Dan Penghitungan 

                                                             
 

24Dosen Pendidikan 2,13 November 2018, dalam website dosenpendidikan.com, 21 Pengertian 

Pembangunan Menurut Para Ahli Terlengkap, https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-

pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/, diakses pada tanggal 2 februari 2019 pukul 23.45 
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Rincian Dana Desa Setiap Desa. Sedangkan untuk memastikan program 

pembangunan desa dapat dipertangungjawabkan yakni mengacu kepada 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan 

Keuangan Desa. Dari kedua Peraturan Perundangan yang disebukan diatas, 

Dana Desa menjadi suatu konsep riil yang diharapkan mampu 

menyejahterakan masyarakat. 

Didalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat 

poin penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 

2 tentang keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi 

anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

dari dan diluar transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.25 

Disamping itu, terdapat dana yang nominalnya disamakan pada setiap desa 

di Indonesia, yang setiap tahun nominalnya semakin meningkat. Jika dilihat 

sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahun 

2015, maka ada sekitar 20,8 triliun untuk dibagikan kepada 79.702 Desa.26 

A. Mekanisme Penggunaan Dana Desa 

Secara umum penggunaan Dana Desa diatur dalam PP 8/2016 

Tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN. Dalam hal ini peneliti akan jabarkan secara skematis 

mengenai Dana Desa yang terdiri dari penganggaran, pengalokasi, 

penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. 

                                                             
 

25Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Penjelasan pasal 72 ayat 2 
26Jumlah desa mengacu pada Pemendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data 

WilayahAdministrasi Pemerintah, BAB Ketentuan, Pasal 1 ayat (14)  
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Penganggaran mengatur mengenai besaran anggaran bagi 

peruntukan Dana Desa dalam APBN, dan dibantu oleh Bendahara Umum 

Negara. Pengalokasian mengatur tentang dasar alokasi Dana Desa ke 

kabupaten,27 dan ke desa.28 Tahap penyaluran mengatur tentang pemindah 

bukuan dana dari pusat ke daerah, hingga ke desa melalui RKUN dan 

RKUD. Tahap penggunaan mengatur tentang pembangunan desa dengan 

menggunakan Dana Desa yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. 

Selain itu diatur juga mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan 

lain yang lebih bersifat teknis, khususnya aturan mengenai prioritas 

penggunaan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Menteri tersebut dirumuskan 

paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.29 

Tahap pelaporan mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

bupati/walikota.30 Kemudian juga mengatur kewajiban Bupati/walikota 

menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan 

Dana Desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri, dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa.31 Kemudian tahap pemantauan dan evaluasi 

menyertakan seluruh stake holder mengenai mekanisme dari penganggaran 

                                                             
 

27Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 11 
28Ibid, Pasal 12 
29Ibid, Pasal 21 ayat (1) 
30Ibid, Pasal 24 ayat (1) 
31Ibid, Pasal 24 ayat (2) 
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hingga realisasi dan pelaporan. Adapun secara teknis, Dana Desa diatur 

dalam PMK Nomor 49/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 

Berkaitan dengan alokasi, dikenal terdapat tiga (3) jenis alokasi 

Dana Desa, yakni; Dana alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa 

yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung 

berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 

dengan jumlah desa secara nasional. Kemudian dana alokasi afirmatif yaitu 

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan 

Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Dan 

terakhir adalah dana alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas 

wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.32 

B. Besaran Dana Desa 

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa 

yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana 

Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa 

mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa 

meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar 

Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun 

dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.33 

                                                             
 

32Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana 

Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Pasal 25 
33Jogloabang, 14 Februari 2018,Perubahan Rincian Dana Desa 2018 Melalui Permenkeu 

226/PMK.07/2017, https://www.jogloabang.com/desa/perubahan-rincian-dana-desa-2018-

permenkeu-226pmk072017, diakses pada 1 Januari pukul 18.30 
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Setiap tahun anggaran pemerintah pusat bagi peruntukan Dana 

Desa semakin meningkat. Dapat dilihat bahwa masing-masing desa 

menerima Alokasi Dasar Dana Desa sebesar 280 juta rupiah pada tahun 

2015, 638 juta rupiah pada tahun 2016, dan 800 juta rupiah pada tahun 

2017.34 Kemudian prioritas penggunaan anggaran juga setiap tahunnya 

bergeser dari mulai pembangunan jalan, penguatan BUMDes, hingga pada 

tahun 2018 yakni berfokus pada pengadaan embung desa yang diperuntukan 

bagi petani. 

C. Dasar Hukum Dana Desa 

Dana Desa secara formal bersumber pada beberapa Peraturan 

Perundang-undangan. Tentunya, aturan-aturan dasar hingga teknis telah 

disahkan guna mendukung pertumbuhan desa seluruh Indonesia sebagai 

salah satu penunjang perekonomian masyarakat. Berikut adalah beberapa 

Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar implementasi Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

34Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa; Dana Desa Untuk Kesejahteraan 

Rakyat, Hal 22 
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Gambar 2. 1 

Dasar Hukum Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Buku Saku Dana Desa, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Pada 

Tahun 2015, Hlm: 5 

 

 

 

 

 

 

PP47/2015tentangPerubahanatas 

PP43/2014tentangPeraturanPelaksanaan

UU6/2014tentangDesa 

PERMENDAGRI: 

1.PermendagriNo.111/2014tentangPedoma
nTeknisPeraturandiDesa 

2.PermendagriNo.113/2014tentangPengel

olaanKeuanganDesa 

3.PermendagriNo.114/2014TentangPedom

anPembangunanDesa 

UU6/2014 

tentang 

Desa 

PP 8/2016 Tentang Perubahan Kedua 

atasPP60/2014tentangDanaDesayangbe

rsumberdariAPBN 

PERMENDES: 

1.PermendesNo.1/205tentangPedo

manKewenanganLokalBerskala

Desa 

2.PermendesNo.2/2015tentangMus

yawarah Desa 

3.PermendesNo.3/2015tentangPen

dampinganDesa 

4.PermendesNo.19/2017tentangPrio

ritas 

PenggunaanDanaDesaTA2018 

- PMK Nomor 257/PMK.07/2015tentang 
Tata Cara Penundaan dan/atau 
Pemotongan DanaPerimbangan terhadap 
Daerah Yang Tidak MemenuhiAlokasi 
Dana Desa (ADD). 

- PMK Nomor 49/PMK.07/2016tentang 
Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa. 

- PMK 
Nomor50/PMK.07/2017tentangPengelola
anTransfer KeDaerah 
danDanaDesasebagaimanadiubah dengan 
PMK Nomor112/PMK.07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 
 

1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara umum 

mengatur tentang wewenang Pemerintahan Desa dalam melangsungkan 

pemerintahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan mendasar setiap 

desa yang memungkinkan untuk ditangani dengan cara yang juga berbeda, 

tentunya hal demikian menyangkut kesejahteraan masyarakat. Perbedaan-

perbedaan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai macam hal, seperti 

perbedaan karakteristik geografis antara desa satu dan yang lainnya tentu 

berpengaruh pada upaya pembangunanyang dilakukan, serta besaran dana 

yang dibutuhkan. Sebagai contoh, pembangunan jalan pada pedesaan 

diwilayah pegunungan akan berbeda dalam segi beban dan biaya, dengan 

pembangunan jalan pada pedesaan dengan wilayah dataran rendah. 

Kemudian jenis mata pencaharian pada suatu desa belum tentu sama 

dengan desa yang lain. Tentunya program-program yang dicanangkan untuk 

agenda pemberdayaan akan berbeda. Bahkan kearifan lokal juga menjadi 

salah satu faktor yang melandasi Undang-undang tentang desa ini 

diberlakukan. Intinya, masing-masing desa memiliki karakter tersendiri 

terkait kebijakan pembangunan yang akan dilakukannya. 

Adapun penjelasan lebih detail mengenai hal demikian yakni 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.35 Kemudian 

yang berkaitan secara langsung kepada fokus peneliti (menelaah kebijakan 

Nagori Rambung Merah yang berkaitan dengan masyarakat petani sebagai 

minoritas), yakni wewenang Kelapa Desa (Pangulu) tentang; memegang 

kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.36 

Kemudian secara lebih rinci, pelaksanaan Pemerintahan Desa 

diatur dalam PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa. Disamping itu, terdapat 

Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 

yang mengatur tentang peembentukan peraturan desa yang setidaknya 

membagi wewenang kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 

masyarakat melalui mekanisme musrenbang beserta rapat-rapat kerja yang 

diperlukan. Perihal keuangan desa dan pembangunan desa juga diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis secara terpisah, 

yakni Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan 

Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa 

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang 

bersinggungan dengan aturan-aturan mengenai dana desa. PP 8/2016 

Tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN peraturan perundang-undangan yang mengatur 

sumber-sumber dana desa beserta penggunaannya. Pada dasarnya, alokasi 

dana desa didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang bertujuan agar 
                                                             
 

35Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18 
36Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 19 ayat (2) huruf c 
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menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat desa di Indonesia. 

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.37 

Berkaitan dengan pembangunan, mengingat saat ini dana untuk 

desa dari pemerintah pusat semakin besar, diperlukan adanya mekanisme 

pengawasan yang baik. Dengan ini pembangunan desa setiap tahunnya 

memiliki prioritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi 

dan Wilayah Tertinggal. Pada tahun 2018, prioritas pembangunan desa 

diatur dalam Permendes No.19/2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa TA 2018. Diundangkannya Permendes tersebut bertujuan agar 

pembangunan pada tatanan desa lebih terarah. Adapun tujuan secara lebih 

detailnya akan peneliti paparkan sebagai berikut; (a) memberikan  acuan  

bagi  penyelenggaraan  kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program 

dan kegiatan; (b) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; 

dan (c) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.38 

Prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 sendiri adalah 

bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM  

                                                             
 

37Peraturan PemerintahNo. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNo. 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 5 ayat (2) 
38Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

IndonesiaNomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, 

Pasal 2 
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Desa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai 

dengan kewenangan Desa.39 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk 

pembangunan setidaknya memiliki konsekuensi praktis dimana Kepala 

Desa wajib mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan. Tentunya 

hal demikian harus ditinjau dari segi kebutuhan masyarakat tanpa 

terkecuali. Baik bagi masyarakat secara umum ataupun kelompok minoritas 

dalam segi apapun. 

Kemudian pada tahap pencairan dana desa tahun anggaran 2018, 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Dari 

mulai penyusunan rancangan dana desa oleh Dirjen Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan RI,40 kemudian merumuskan rincian dana desa 

untuk setiap kabupaten berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula,41 

hingga perumusan rincian dana desa untuk setiap desa oleh bupati. 

Kemudian penyalurannya yakni dilakukan dengan cara pemindahbukuan 

dari RKUN ke RKUD, untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 

RKUD ke RKDes.42 Penyalurannya pun dilakukan secara bertahap dengan 

perbedaan prosentase. Tahap 1 pada bulan maret yakni sebesar 60%, 

kemudian tahap 2 pada bulan agustus sebesar 40%.43 

                                                             
 

39Ibid, Pasal 4 ayat (3) 
40Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa, Pasal 1 ayat (2) 
41Ibid,Pasal 3 
42Ibid, Pasal 14 ayat (1) 
43Ibid, Pasal 14 ayat (2) 
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Antara tahap 1 dan tahap 2 pun ada mekanisme 

pertanggungjawaban (laporan) yang harus dilakukan. Penyaluran dana desa 

tahap 2 dapat dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan 

menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana 

desa tahap I dari bupati.44 Hal demikian dipertegas melalui Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 DanPeraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah 

Menteri Keuangan menerima dari bupati berupa; (a) Peraturan Daerah 

mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan; (b) Peraturan Bupati  

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (c)   

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 

sebelumnya.45 Dan setelah bupati menerima dari Kepala Desa berupa; (a) 

Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan (b) 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.46 Hal demikian 

dimaksudkan agar pertanggungjawaban serta penyerapan anggaran dana 

desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Desa lebih 

mudah dan terstruktur. 

 

                                                             
 

44Ibid, Pasal 16 ayat (1) 
45Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 17 ayat (1) 
46Ibid, pasal 17 ayat (2) 
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2.2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa 

A. Pembangunan Desa 

Pembangunan yang secara umum dirumuskan melalui kebijakan 

yang berkaitan dengan sektor ekonomi selalu menjadi tolak ukur yang 

cukup vital dalam kemajuan peradaban suatu negara. Oleh karena itu peran 

pemerintah sebagai regulator dan eksekutor sangat berpengaruh pada 

berkembangnya pembangunan suatu negara. Pemerintah yang kemudian 

menjadi “juru kunci” pembangunan diharapkan mampu menciptakan iklim 

perekonomian yang sehat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditunjang 

melalui pembangunan nasional mendapat respon positif dari masyarakat 

yang sekaligus menjadi subjek dan objek pasar. 

Pengertian pembangunan sendiri hingga saat ini menjadi suatu hal 

yang masih jadi perdebatan. Serangkaian pemikiran tentang pembangunan 

telah mencapai fase-fase tertentu seiring berkembangnya peradaban. Mulai 

dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan 

Marxis, modernisasi (Rostow), kemudian strukturalisme yang terkonsentrasi 

pada pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Disamping 

itu, tidak jarang penafsiran mengenai pembangunan mengerucut kepada 

pembangunan fisik, atau yang sering disebut infrastruktur. 

Kemudian masing-masing negara juga memiliki kecenderungan 

berbeda terhadap penafsiran pembangunan. Siagian mengartikan bahwa 

pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan 

dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu 
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bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa (nation building).47  Kemudian Alexander memposisikan 

pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh 

sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 

dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.48 Namun setidaknya terdapat 

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan 

perubahan kearah yang lebih baik.49 

Di Indonesia maupun dibanyak negara, istilah pembangunan dapat 

dilihat secara hierarkis. Mulai dari Pembangunan Nasional, Pembangunan 

Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan saat ini pemerintah 

memberikan ruang yang cukup luas bagi Pembangunan Desa yang juga 

dilimpahkan pada aktor-aktor tingkat desa. Pembangunan juga setidaknya 

harus memiliki perencanaan matang yang dirumuskan melalui peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, acuan/pedoman pembangunan 

menjadi jelas dengan membentuk suatu sistem yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh siapapun pihak yang terkait dengan 

pembangunan. 

Dalam skala nasional terdapat beberapa acuan peraturan 

perundang-undangan terkait pembangunan. Diantaranya yakni Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengakomodir kepentingan 

pembangunan negara dalam jangka waktu 25 tahun. Kemudian Rencana 

                                                             
 

47Alexander dalam Riyadi, Dedy Supriadi, Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali 

Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH, 2005, Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum, Hal 

39 
48Ibid, Hlm: 40 
49Op;cit, Hlm: 42 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merumuskan 

perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun. Dan ditunjang oleh peraturan 

perundang-undangan dibawahnya yang bersifat lebih spesifik seperti 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, termasuk rencana kerja 

pemerintah yang dirumuskan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Pada level daerah pun demikian, pembangunan 

selalu mengacu pada rumusan-rumusan perencanaan Pemerintah Daerah. 

Dalam hal pembangunan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa setidaknya menyiratkan dua klasifikasi penafsiran, 

yakni membangun desa dan desa membangun. Membangun desa lebih 

kepada wewenang pemerintah pusat yang dalam hal ini menunjang biaya 

pembangunan serta membangun sistem agar membuka seluas-luasnya peran 

serta Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Kemudian desa membangun 

lebih menekankan kepada peran Pemerintah desa bersama masyarakat desa 

bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, 

tentunya melalui koridor (sistem) yang telah dibentuk oleh pemerintah 

pusat.50 Dalam hal ini, Undang-undang Tentang Desa dengan semua turunan 

peraturan perundang-undangannya menjadi “alat vital” program 

pembangunan desa. 

Prosedur-prosedur yang menjadi bagian dalam sistem, juga diatur 

secara detail yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, dari mulai pusat 

hingga desa. Sehingga program-program pembangunan baik fisik maupun 

                                                             
 

50Syarif Faid, 17 November 2017, dalam website karanganyar.desa.id,Memahami Kewenangan Desa 

berdasarkan UU Desa, https://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-

berdasarkan-uu-desa/,diakses pada 19 Januari 2019 
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non-fisik menjadi terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan 

setidaknya banyak hal dapat diakses oleh warga terkait dengan pengadaan, 

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa yang 

menyangkut banyak aspek. Seperti halnya lingkungan pemukiman, bidang 

energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, produksi usaha pertanian, 

produk unggulan desa, pariwisata serta informasi dan komunikasi. 

B. Infrastruktur Desa 

Secara umum infrastruktur diartikan sebagai suatu hal yang dengan 

sengaja dibangun untuk menunjang aktifitas masyarakat. Tentunya 

ditujukan untuk membantu atau mempermudah aktifitas manusia dalam 

segala hal. Pengertian infrastruktur juga tidak hanya berkaitan dengan 

pembangunan fisik, melainkan yang juga bersifat non-fisik. Dalam hal ini, 

peneliti membahas mengenai infrastruktur publik yang dibangun pemerintah 

untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan 

infrastruktus secara hierarkis terbagi dalam wewenang pemerintah pusat 

hingga pemerintah desa. 

Infrastruktur di desa tentunya harus berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Berikut adalah prioritas pembangunan infrastruktur desa 

pada tahun 2018 dalam beberapa jenis pembangunan; 

1. Pengembangan Produk Unggulan Desa 

Pengembangan Produk Unggulan Desa lebih kepada 

pembangunan infrastruktur non-fisik, dikarenakan objek pembangunan 

lebih cenderung menyerap serta mengembangkan potensi masyarakat 

dalam hal produksi, penjualan serta pemasaran produk. Produk itu 

haruslah mewujud menjadi produk yang berkualitas, tidak dimiliki 
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banyak desa yang lain dan diolah sedemikian rupa untuk bisa bersaing 

pada pasar luas. 

2. Pengembangan Akses Pasar 

Potensi-potensi desa berbentuk produk barang maupun jasa 

tentunya membutuhkan segmentasi yang jelas. Baik produk unggulan 

maupun non-unggulan tetap harus dalam tatakelola yang baik agar 

mampu menunjang sektor perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, 

Pengembangan Akses Pasar memungkinkan pembangunan infrastruktur 

fisik dan non-fisik. Infrastruktur fisik dapat berupa bangunan yang 

diperuntukan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan jual beli, 

seperti hasil tani, hasil kebun maupun kerajinan tangan. Kemudian 

infrastruktur non-fisik dapat berupa pembentukan sistem pemasaran 

produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa. 

3. Pembangunan Embung Desa 

Pembangunan Embung Desa juga menjadi salah satu prioritas 

penggunaan dana desa pada tahun 2018 yang diharapkan akan mampu 

menunjang proses produksi pertanian desa. Embung desa atau dapat 

disebut sebagai wadah penampungan air bagi peruntukan pengairan lahan 

sawah, akan mampu meningkatkan produktifitas pertanian desa jika 

proses pengadaannya benar dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. 

4. Pembangunan Sarana Olahraga Desa 

Sarana Olahraga Desa dalam hal ini dapat berupa peremajaan 

lapangan, gedung olahraga, ataupun sarana lainnya yang berkaitan 

dengan cabang-cabang olahraga yang banyak diminati masyarakat desa. 

Hal demikian diharapkan mampu memberikan ruang publik yang sehat 
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sekaligus memberi kesempatan bagi potensi-potensi atlet bagi 

masyarakat desa. 

5. Pembangunan Jalan, Saluran Irigasi Serta Drainase 

Pembangunan jalan tentunya menjadi hal yang sangat krusial 

mengingat jalanan pedesaan juga sekaligus menjadi tumpuan ekonomi 

masyarakat desa. Oleh karena itu, jalan pedesaan juga menjadi salah satu 

yang diprioritaskan agar mampu memberikan kemudahan akses distribusi 

produk desa. Disamping itu, saluran drainase dibutuhkan demi 

penanggulangan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor mengingat 

dewasa ini Indonesia memiliki kecenderungan rawan bencana. 

 

2.2.4 Program Pembangunan Infrastruktur Sebagai Sasaran 

Program Dana Desa 

Kesejahteraan masyarakat secara umum memang harus 

diperhatikan. Namun, pengadaan fasilitas publik juga kemudian harus 

memiliki prioritas yang jelas. Tentunya masyarakat miskin yang harus jadi 

prioritas sasaran program. Tergantung pada bidang-bidang/sektor-sektor apa 

yang mampu tersentuh program pemerintah dengan masyarakat miskin 

sebagai sasaran utamanya. Dana desa dalam hal ini memiliki spirit yang 

serupa yakni memprioritaskan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan 

tidak mengesampingkan pengadaan fasilitas umum. Pemerintah pusat disisi 

lain dinilai sudah cukup mapan dalam mengkalkulasikan besaran dana desa 

serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintahan desa. 

Kemudian dana desa secara bertahap diproyeksikan sebagai ujung 

tombak pembangunan di desa. Oleh karena itu, prioritasnya pun bertahap. 
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Tentunya pada tahap awal pemerintah harus memaksimalkan pembangunan 

infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur fisik yang paling mendasar yakni 

jalan. Adanya infrastruktur jalan akan menunjang seluruh kegiatan/mobilitas 

warga desa agar memudahkan dalam hal pemanfaatan potensi yang ada. 

Disamping jalan, terdapat infrastruktur fisik dasar lainnya yakni jembatan, 

saluran irigasi dan saluran drainase. Dengan adanya jalan desa ataupun jalan 

antar desa yang memadai, aktifitas masyarakat akan meningkat dan 

berbanding lurus dengan kesejahtaraan masyarakat. 

Kendati demikian, pemerintah desa diperkenankan memilih 

beberapa prioritas yang setiap tahunnya diatur, dan diperbarui melalui 

Peraturan Menteri Keuangan. Namun tetap dengan catatan, bertolak dari 

suatu hal yang memang memiliki tingkat urgensitas yang tinggi, yang 

tentunya berkaiatan dengan kebutuhan dasar masyarakat desa. Disisi lain, 

program infrastruktur fisik merupakan salah satu program pembangunan 

yang sangat berpotensi disalahgunakan. Setidaknya, hampir menjadi rahasia 

umum jika menilik jejak pendapat masyarakat umum, bahwa proyek 

pembangunan infrastruktur pemerintah selalu ada indikasi tindakan-tindakan 

koruptif. 

Dalam hal ini, dana desa dengan mekanisme pencairan, 

penggunaan serta pertanggungjawabannya yang cukup rumit, mampu 

menekan angka koruptif yang terjadi. Kemudian program-program lain yang 

juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dana desa, 

memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan 

potensi daerahnya, yang bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur 
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fisik, melainkan program-program terkait pemberdayaan, pengembangan 

unit usaha, dan lain-lain. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah penelitian, keberadaan penelitian terdahulu adalah 

sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu dipakai sebagai 

sebuah acuan penelitian yang kita bahas nantinya agar penelitian yang 

dilaksananakan tidak memiliki kesamaan ataupun plagiasi dengan penelitian-

penelitian yang lain. Dengan melihat penjelasan diatas, maka beberapa penelitian 

terdahulu yang peneliti ambil adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Berjudul; Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan 

Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga 

Kabupaten Minahasa Selatan), Tahun 2012, oleh Fandy V. Sagai. 

Penelitian yang melihat peran Pemerintah Desa dalam pembangunan 

infrastruktur yang dinilai kurang maksimal. Disamping itu, infrastruktur 

yang dimaksud dalam penelitian ini yakni infrastruktur fisik, seperti; 

pembangunan balai desa, jalan ke kebun, dan jalan desa. Penelitian ini juga 

menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan deskriptif. Hasil 

daripada penelitian ini tidak terlalu signifikan yang menilai Pemerintah 

Desa dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan, serta program-

program yang dicanangkan dengan cukup baik. Kendati demikian terdapat 

beberapa masalah yang juga tidak terlalu menghambat, dan dapat 

diselesaikan secara langsung. Letak perbedaannya adalah pada fokus objek 

penelitian. Dimana penelitian Fandy V. Sagai lebih berfokus pada kinerja 
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pemerintah yang kemudian dibenturkan pada aturan-aturan yang 

diberlakukan. 

2. Skripsi berjudul; Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa 

Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Tahun 2017. Oleh Andi 

Siti Sri Hutami Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar. Penelitian yang berfokus kepada Alokasi Dana 

Desa yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Penelitian ini juga membahas mengenai proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. 

Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng 

Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih 

belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses 

Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana 

untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanganggung jawaban 

penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil 

kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah 

yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal yang membedakan yakni 

terletak pada fokus, dimana Andi Siti Sri Hutami lebih menekankan pada 

pengelolaan dana desa. Sedangkan peneli lebih menekankan pada politik 
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anggaran yang mengarahkan pembangunan terhadap pembangunan fisik, 

khususnya jalan dan drainase. 

3. Skripsi berjudul; Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Tahun 

2018. Oleh Rico Bastanta Tarigan Departemen Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. 

Penelitian ini melihat implementasi pengelolaan keuangan desa berdasar 

pada beberapa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Namun 

disisi lain pembangunan infrastruktur fisik menjadi objek penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik 

Meril S. Grindle, dimana dalam salah satu variable indikatornya terdapat 

poin variable lingkungan. Variabel lingkungan dalam teori implementasi 

kebijakan publik Grindle memiliki kecenderungan terhadap dampak sosial 

daripada kebijakan, yakni (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

tingkat kemajuan teknologi (2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan, 

(3) Sikap dari kelompok pemilih, dan (4) Tingkat komitmen dan 

keterampilan dari aparat dan implementor. 

4. Skripsi berjudul; Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa 

Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, oleh Astuti Yulianto. 

Penelitian yang berfokus pada pengelolaan keuangan desa dalam kerangka 

good governance. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan 

metode studi kasus dan logic analityc. Hasil penelitian ini yakni adanya 

hambatan yang krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan 

keuangan desa yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang cakap dalam p 

engelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBDesa sering 
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terlambat dalam pelaporannya. Penelitian ini tidak berfokus pada politik 

anggaran melainkan kepada pengelolaan keuangan desa secara formal dan 

disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan. 

5. Skripsi berjudul; Peran DanaDesadalam MeningkatanInfrastruktur 

Penunjang Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten 

Tulungagung, Tahun 2018. Oleh Dea Tachta Almira Jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. Penelitian ini berfokus pada kontribusi dana desa yang 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, dan menekankan 

kepada beberapa variable yakni; kualitaspembangunanfisik dan realisasi 

pembangunan itu sendiri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 

penjabaran deskriptif. Hal yang membedakan dalam penelitian ini yakni 

tidak mendasari proses pembangunan dengan mekanisme politik yang ada, 

melainkan lebih kepada membandingkan pelaksanaan program serta 

kualitas pembangunan dengan standar yang ada. 

2.4 Kerangka Penelitian 

Dalam suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah, tentunya diperlukan 

fokus, lokus beserta batasan penelitian. Hal demikian bertujuan memberikan 

penegasan sekaligus mempermudah pembaca untuk memahami suatu penelitian. 

Disamping itu, suatu penelitian juga dimaksudkan agar dapat dijadikan acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya, demi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu, pemaparan hasil penelitian harus memiliki detail yang jelas, sehingga 

dalam penulisannya disajikan berbagai informasi. Bukan hanya informasi yang 

berkaitan secara konkret terkait tema maupun judul penelitian, melainkan skema 
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penulisan yang kompleks dan holistik akan menjadi konsumsi pembaca demi 

memahami suatu penelitian secara komprehensif. 

Hal demikian dapat lebih dipermudah apabila dalam suatu penelitian 

disajikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. 

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan 

merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara 

konsep-konsep tersebut. Berikut adalah kerangka pemikiran penulis dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat kualitatif.  Adapun bentuk penelitiannya adalah deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 

fenomena dalam situasi tertentu. Definisi dari penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data 

berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman 

mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.51 

Metode penelitian kualitatif tidak menerima pendapat atau pandangan 

yang sudah tetap atau stabil, yang bertalian secara logis atau dunia yang seragam 

karena menurut para peneliti kualitatif bahwa makna terletak dalam pandangan 

atau konteks tersendiri dan karena orang atau kelompok yang berbeda seringkali 

mempunyai pandangan serta konteks yang berbeda. Pengertian lainnya mengenai 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-

positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara pusposive dan snowball, teknik pengumpilan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induksi dan hasil penelitiannya lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.52 

                                                             
 

51Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, 2013, Jakarta: Erlangga, Hlm: 100 
52Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2009,Bandung: Alfabeta, Hlm: 15 
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Pada penelitian kualitatif terdapat tiga unsur utama, pertama adalah data. 

Data bisa berasal dari bermacam sumber, biasanya dari wawancara dan 

pengamatan. Kedua adalah terdiri dari prosedur analisis dan interpretasi yang 

digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Kedua prosedur ini mencangkup 

teknik-teknik untuk memahami data. Proses ini, yang disebut dengan penandaan 

(coding) yang bisa bermacam-macam sesuai dengan pengetahuan, pengalaman 

dan tujuan peneliti.53 

Unsur yang ketiga dari penelitian kualitatif adalah laporan tertulis dan 

lisan. Laporan ini dapat dikemukakan dalam jurnal ilmiah atau konferensi. 

Bentuknya bisa beragam, tergantung pada khalayak dan aspek-aspek temuan atau 

teori yang disajikannya. Sebagai contoh, kita bisa mengungkapkannya dalam 

bentuk tinjauan tentang temuan itu secara lengkap atau bisa pula dalam bentuk 

pembahasan yang mendalam tentang salah satu bagian penelitian.54 

Kemudian jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti bahas, maka 

penggunaan metode kualitatif dengan deskriptif ini didasarkan atas penggambaran 

keadaan pembangunan Desa pada Nagori Rambung Merah yang danalisis 

menggunakan konsep politik anggaran, kemudian dikaitkan dengan perubahan 

sosial-ekonomi masyarakat Nagori Rambung Merah sendiri yang dinilai telah 

bergeser pada corak masyarakat perkotaan.  

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yakni di Nagori Rambung 

Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Pengambilan lokasi dalam 

                                                             
 

53Ibid, Hlm: 18 
54Ibid, Hlm: 19 
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penelitian ini didasarkan pada upaya mempelajari dan memahami langsung dari 

sumber mengenai perubahan yang ada. Selain itu, diharapkan nantinya kemurnian 

data penelitian yang akan didapat lebih absah dan lebih tervalidasi sesuai yang 

diharapkan. 

Dalam hal ini, lokus ditentukan karena beberapa hal. Pertama, berkaitan 

dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagori Rambung Merah dari 

tahun 2016 hingga tahun 2018 hanya pembangunan fisik berupa jalan dan 

drainase. Kedua, selama periode pemerintahan 2016 hingga 2018, bahkan hingga 

saat ini Pemerintah Nagori Rambung Merah merupakan rezim yang sama. Ketiga, 

instrumen-instrumen Pemerintahan Desa tidak digunakan dalam program 

pembangunan. Seperti halnya BUMDes tidak ada, pendamping desa tidak aktif, 

hingga tidak ada pemanfaatan lahan (aset) desa yang dipergunakan untuk 

kepentingan masyarakat. Dalam hal ini penulis memiliki hipotesis bahwa 

Pemerintah Nagori Rambung Merah melakukan kesalahan, baik disengaja 

maupun tidak disengaja, dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ditujukan pada bagaimana fungsi serta proses 

daripada dana desa (dengan pembangunan sebagai manifestasinya), 

mempengaruhi perubahan yang mendasar pada masyarakat Nagori Rambung 

Merah. Hal demikian berkaitan dengan prioritas program yang ditujukan bagi 

pembangunan infrastruktur fisik, khususnya pembangunan serta pemeliharaan 

drainase dan jalan antar desa. 

3.4 Pemilihan Informan 

Pada penelitian ini, pemilihan informan yang peneliti ambil dilakukan 

secara purposive dengan kategori informan yang diambil terdiri dari informan 
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kunci, informan utama dan informan tambahan. Dalam hal ini, peneliti akan 

memposisikan informan kunci yakni Kepala Desa/Pangulu Nagori Rambung 

Merah, Martuar Simarmata. Perlu diketahui sebelumnya, secara umum 

penyebutan Kepala Desa di daerah Kabupaten Simalungun yakni Pangulu, 

sedangkan penyebutan desa yakni Nagori, dan penyebutan BPD yakni Maujana. 

Kemudian Barowar Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung Merah, juga 

ditempatkan sebagai informan kunci. Hal demikian dikarenakan informasi pokok 

pembangunan terdapat pada data-data nagori. 

Kemudian informan utama tertuju pada perangkat Nagori Rambung 

Merah, yakni Arya Nasution selaku staf administrasi. Serta Ketua Maujana/BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa), yakni Sarmedi Tua Sagarih, yang dinilai 

berkaitan langsung pada proses-proses perencanaan, pencairan, penyerapan, 

hingga laporan penyerapan. Dalam hal ini, secara formal proses perumusan 

anggaran pada tatanan Pemerintahan Desa yakni melibatkan Kepala Desa, 

perangkat desa, dan juga BPD, sebelum kemudian direalisasikan dalam bentuk 

kebijakan. 

Dan yang terakhir, data yang dibutuhkan dari informan tambahan akan 

diperoleh dari warga Nagori Rambung Merah, serta masyarakat yang terlibat 

dalam proyek pembangunan infrastruktur desa. Tercatat bahwa proses 

pembangunan jalan dan drainase juga tidak lepas dari peran warga yang 

membantu secara gotong-royong. Data yang diperoleh dari masyarakat juga 

dimaksudkan agar terdapat komparasi data (data pembanding), mengingat 

masyarakat tidak memiliki wewenang secara formal dalam merumuskan 

anggaran, melainkan sebagai subjek demokrasi yang dapat mengusulkan gagasan 
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pembangunan pada batasan saran. Sehingga sedikitnya menjamin netralitas 

penelitian agar mampu menganalisis fakta yang ada tanpa tendensi politis. 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang dinilai 

mampu, yang diasumsikan melalui kadar keaktifan masyarakat dalam merespon 

informasi-informasi terkait penggunaan anggaran oleh Pemerintah Nagori. 

Kemudian juga dinilai atas latar belakang pendidikan. Peneliti mewawancarai 

Marta Hutabarat selaku masyarakat Nagori Rambung Merah, yang dinilai 

memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam memberi pandangan 

terkait kebijakan anggaran bagi pembangunan infrastruktur fisik. 

Kemudian juga mewawancarai Agam Hutabarat selaku tokoh 

masyarakat, yang selalu hadir dalam Musyawarah Dusun. Hamoangan selaku 

warga Nagori Rambung Merah, dimana beliau kerap membantu proses 

pembangunan jalan/drainase secara sukarela dan gotong-royong. Martogi 

Sitohang selaku masyarakat Nagori Rambung Merah, dimana beliau sempat aktif 

terlibat dalam pemilihan Kepala Desa saat terpilihnya Pangulu yang saat ini 

menjabat. 

3.5 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data utama dalam sebuah 

penelitian yang diperoleh dari tangan pertama dilapangan. Data utama 

dalam penelitian kualitatif sedikitnya merupakan kata-kata dan tindakan. 

Kemudian data utama juga dapat berupa dokumen-dokumen ataupun hasil 

observasi, yang didapat langsung dari sumbernya (subjek dan objek 
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penelitian). Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekam video ataupunaudio, agar terekam dengan baik dan berpengaruh 

pada upaya mengolah data. Menurut penjelasan diatas, data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil obsesvasi pembangunan desa, data-data 

berupa catatan-catatan peneliti serta dokumen-dokumen yang diperoleh 

langsung diwilayah Nagori Rambung Merah. 

2.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau data 

tambahan yang didapat dari sumber kedua. Data ini biasanya berupa 

dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan penelitian terdahulu dan 

juga seperti sumber kepustakaan yaitu buku, artikel, jurnal, majalah/koran, 

ataupun melalui situs-situs diinternet. Data sekunder umumnya digunakan 

untuk pijakan argumentasi melalui variabel-variabel dalam suatu penelitian, 

sehingga batasan penelitian menjadi jelas. Contohnya adalah teori/konsep 

yang digunakan, peraturan perundang-undangan terkait, dan beberapa 

peristiwa yang terekam dalam catatan jurnalistik (media massa). 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data adalah bahan mentah yang dikumpulakan peneliti 

dari lapangan penelitian. Data merupakan bahan spresifik dalam melakukan 

sebuah analisis. Untuk memperoleh data yang valid dan aktual, maka didalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data diantaranya 

adalah:55 

                                                             
 

55Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2014, Bandung: Rosda, Hlm: 

183-186 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang meliputi 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera, yang artinya dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap.56 Observasi ini bertujuan agar peneliti 

dapat mengetahui dan mengamati secara langsung kondisi-kondisi yang 

memang sulit digambarkan secara deskriptif, terlebih penelitian ini berfokus 

kepada proses politik yang terjadi dalam konteks anggaran bagi infrastruktur 

fisik. Hal demikian tentunya memberikan ruang bagi peneliti untuk 

berinteraksi secara langsung kepada objek maupun subjek penelitian. Baik 

interaksi dengan aktor-aktor terkait, maupun meninjau lokasi-lokasi hasil 

pembangunan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah 

melihat apa-apa saja yang menjadi objek pembangunan, baik secara fisik 

maupun non-fisik di Nagori Rambung Merah. Kemudian meninjau “media 

transparansi” seperti papan laporan pembangunan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan 

pusat Universitas Brawijaya Malang dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik  Brawijaya yang terdiri dari buku bacaan dan skripsi milik 

mahasiswa untuk dijadikan peneliti sebagai referensi. Selain diambil 

referensi dari perpustakaan, referensi lainnya yang peneliti ambil ialah 

berasal dari internet yang berupa materi berbentuk pdfdan juga mengambil 

dari beberapa website.  

                                                             
 

56Ibid, Hlm: 184 
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3. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh si 

pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai 

atau yang menjawab pertanyaan, dan dengan maksud tertentu.57 Wawancara 

betujuan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan di 

lapangan melalui observasi oleh peneliti.58 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara kepada 6 orang informan yang terdiri dari tiga orang 

informan yang berasal dari warga Nagori Rambung Merah, 1 orang sebagai 

pangulu, 3 orang perangkat nagori, dan 2 orang pihak swasta yang 

bekerjasama oleh Nagori Rambung Merah dalam hal pembangunan jalan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.59 Dalam metode ini, dibagi 

menjadi dua jenis yaitu dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

Sedangkan dokumen resmi dibagi kembali menjadi dua yaitu dokumen 

eksternal yang berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu 

lembaga sosial dan dokumen internal yang berupa memo, intrusi dan lain 

sebagainya.60 Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi 

berupa foto dan video saat melakukan proses komunikasi politik dilapangan 

                                                             
 

57Ibid, Hlm: 185 
58Ibid, Hlm: 186 
59Ibid, Hlm: 187 
60Ibid, Hlm: 187 
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serta mengambil data-data berupa file komputer yang berisi laporan-laporan 

kegiatan pembangunan Nagori Rambung Merah. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses sistematis dalam pencarian dan 

menyusun data melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya 

yang bisa menambah pemahaman mengenai penelitian tersebut dan mampu 

menginformasikan hasil penemuan  kepada orang lain.61 Dalam penelitian ini 

analisis data dilakukan dengan pemahaman induktif dan dilakukan melalui kajian 

pustaka. Analis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai penyimpulan 

data dan dikerjakan secara intensif dan menyeluruh. Data yang berupa sumber 

diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif.  

Penjabaran teknik analisa data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Induksi Data 

Induksi data didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan 

yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti.62 Proses 

pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang 

diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu. Pendekatan induksi ini 

mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan 

atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Penalaran 

                                                             
 

61Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2009,Bandung: Alfabeta,Hlm: 244 
62Adzri (2013), 7 Desember 2016, Metode Deduksi dan Induksi, dalam 

http://adzriair.blogspot.co.id/2013/12/metode      -berpikir-deduksi-dan-induksi.html, diakses tanggal 

6 Juni 2018 pukul 22.35 
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induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum 

pada kondisi khusus.63 

2. Deduksi Data 

Deduksi data merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai 

akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data.64 

Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara didasari oleh alasan-

alasan yang benar dan valid atau dengan menguji hipotesis dengan 

menggunakan data empiris.65 Penalaran deduksi merupakan proses berpikir 

yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya 

dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. Artinya, terdapat 

upaya menspesifikasi tesis untuk mencapai suatu kesimpulan. 

3. Komparasi Data 

Komparasi data adalah teknik analisis data yang bersifat 

membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan 

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.66 Dalam tahap ini peneliti 

membandingkan persamaan dan perbedaan antara hasil wawancara dan 

observasi yang kemudian dikomparasikan pula dengan teori dan konsep 

yang digunakan oleh peneliti. 

 

 

                                                             
 

63Ibid. 
64Ibid. 
65Ibid. 
66Raden Sanopa Putra (2013), Analisis Komparatif, dalam http://radensanopaputra.blogspot.co.id/ 

    2013/05.analisis-komparatif.html, diakses tanggal 6 Desember 2018 pukul 22.35 
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4. Kesimpulan  

Kesimpulan adalah tahap penarikan hasil dari data yang telah 

disajikan yang telah direduksi oleh peneliti. Hasil dari kesimpulan ini, 

diambil dari data-data yang sebenarnya tanpa direkayasa oleh peneliti. 

Penarikan kesimpulan ini dapat ditinjau kembali dengan temuan data yang 

ada untuk menyakinkan bahwa kesimpulan ini kredibel. Dalam tahap ini, 

kesimpulan yang peneliti harapkan adalah peneliti dapat mengetahui peran 

Nagori Rambung Merah sebagai ujung tombak pembangunan desa sehingga 

mempengaruhi perkembangan masyarakat. 

 

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang berupa Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain melalui 

perbandingan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai penadangan.67 Triangulasi data sendiri  juga dibedakan 

menjadi empat macam diantaranya adalah memanfaatkan penggunaan sumber, 

memanfaatkan penggunaan metode, memanfaatkan penggunaaan penyidik dan 

memanfatkan penggunakan teori.68 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan menggunakan sumber 

                                                             
 

67Lexy Moleong (2014), Op. Cit.,Hlm: 330-332 
68Ibid, Hlm: 333 
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berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, 

sehingga teknik ini dianggap paling sesuai dengan penelitian karena dilakukan 

dengan membandingkan dan pengecekan kembali informasi dengan waktu dan 

alat yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian yang ada. 

Perbandingan yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan 

sumber yang berasal dari hasil wawancara tehadap informan kunci dengan 

informan utama yang terkait dengan peran Nagori Rambung Merah dalam hal 

pembangunan desa. Kemudian peneliti juga akan menyertakan data pendukung 

melalui instrumen informan tambahan melalui pihak-pihak yang dinilai 

bersebrangan dengan Pemerintahan Nagori Rambung Merah. Setelah ditemukan 

hasil dari perbandingan wawancara tersebut kemudian langkah selanjutnya adalah 

membandingkannya kembali dengan teoriGood Governance untuk kemudian 

disajikan ke dalam data penelitian yang lebih kredibel dan tervalidasi. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Profil Nagori Rambung Merah 

A. Demografi 

Jumlah penduduk Nagori Rambung Merah berdasarkan Profil 

Nagori Tahun 2018 yakni sebesar 5644 jiwa. Jumlah demikian telah 

mengalami perubahan dari tahun ke-tahun. Peningkatan jumlah penduduk 

Nagori Rambung Merah tidak semata-mata dikarenakan angka kelahiran 

yang lebih besar dibandingkan angka kematian, melainkan memang 

terdapat banyak pendatang dari berbagai daerah. Hal demikian disebabkan 

oleh hasil pernikahan penduduk Nagori Rambung Merah dengan penduduk 

dari luar, dan kemudian menetap bersama keluarganya. 

Kemudian hal-hal lain yang menyangkut perkembangan daerah 

juga mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Dari mulai 

pendidikan, pembangunan infratstruktur, lapangan pekerjaan, kesehatan, 

dll. Berikut adalah beberapa kategori mengenai demografi; 

1. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat penting 

sebagai database kemasyarakatan, dimana hal demikian akan membantu 

merumuskan kebijakan yang mengacu pada tingkatan jumlah penduduk. 

Berikut adalah angka pertumbuhan penduduk di Nagori Rambung 

Merah; 
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Tabel 4.1 

Pertumbuhan Penduduk Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Jenis Kelamin Jumlah Satuan 

1. Laki-laki 2.795 Jiwa 

2. Perempuan 2.849 Jiwa 

 Total 5.664 Jiwa 

 Jumlah Kepala Keluarga 1446 KK 

Sumber: Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

2. Infrastruktur Dasar 

Infrastruktur dasar tentunya mengenai hak masyarakat yang 

bersifat umum, seperti halnya jalan desa yang sangat dibutuhkan untuk 

mobilitas masyarakat, yang tentunya juga akan memajukan sektor-sektor 

lainnya. Berikut kondisi infrastruktur dasar di nagori Rambung Merah; 

Tabel 4.2 

Infrastruktur Dasar Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian 

Kondisi Panjang 

Jalan Baik Rusak 

1. Jalan Nagori Baik  0,8 Km 

2. Aspal  Rusak 4 Km 

3. Perkerasan  Rusak 2 Km 

4. 
Jembatan/ 

Plat Deker 

- - - Unit 

5. 
Jalan Antar 

Nagori 

 Rusak 5 Km 
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6. Rabat Beton Baik  0,15 Km 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

3. Infrastruktur Irigasi 

Infrastruktur irigasi dalam hal ini memberikan kepastian bagi 

masyarakat tentang penanganan banjir. Dewasa ini banjir kian menjadi 

masalah dibanyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya 

penanganan ataupun pencegahan terkait banjir. Salah satunya ialah 

melalui pembangunan infrastruktur irigasi. 

Tabel 4.3 

Infrastruktur Irigasi Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian 

Kondisi 

Jumlah 

Baik Rusak 

1. Saluran Primer  Rusak 1 

2. Saluran Sekunder  Rusak 1 

3. Saluran Tersier  Rusak 1 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

4. Infrastruktur Pemukiman 

Infrastruktur dalam hal ini menjadi hal yang penting, terutama 

infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik tentunya diposisikan sebagai sarana 

perkembangan manusia dalam hal apapun. Berikut adalah gambaran 

mengenai infrastruktur di Nagori Rambung Merah; 
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Tabel 4.4 

Infrastruktur PemukimanNagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian Jumlah Satuan 

1. Rumah Sehat 1300 Unit 

2. Rumah Tidak Sehat 100 Unit 

3. Rumah Tidak Layak Huni 46 Unit 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

B. Visi dan Misi Nagori Rambung Merah 

1. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa 

depan yang diinginkan dengan meilhat potensi dan kebutuhan nagori. 

Penyusunan visi Nagori Rambung Merah ini dilakukan dengan 

pendekatan partisipatif, dengan melibatkan banyak pihak-pihak yang 

berkepentingan di Nagori Rambung Merah seperti Pemerintah 

Nagori, Maujana Nagori, tokoh masyarkakat, tokoh agama, lembaga 

kemasyarakatan nagori, dan masyarakat nagori pada umumnya. 

Pertimbangan kondisi eksternal di nagori seperti satuan kerja wilayah 

pembangunan di Kecamatan Siantar. Setelah mendapat masukan dari 

seluruh pemangku kepentingan yang ada di nagori, maka visi Nagori 

Rambung Merah adalah; “mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

pembangunan yang merata, serta pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat yang mandiri 

dan sejahtera berlandaskan keimanan”. 
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2. Misi 

a. Menyelenggarakan pemerintah nagori yang jujur, adil dan bebas 

KKN. 

b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam merencakan, serta 

melaksanakan secara swakelola dengan skala prioritas. 

c. Peningkatan ekonomi kerakyatan dengan membentuk koperasi 

serta usaha untuk menopang permodalan usaha kecil menengah. 

d. Memberdayakan masyarakat dengan membentuk dan membina 

kelompok usaha dengan potensi masyarakat Nagori Rambung 

Merah. 

e. Memperdayakan potensi alam dengan membangun menara air 

ditanah umbul milik Nagori Rambung Merah dan menata tempat 

pemakaman umum dan potensi nagori lainnya. 

f. Memberdayakan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh 

agama, dan lembaga-lembaga masyarakat dan perangkat nagori 

sebagaimana mitra kerja pangulu. 

g. Menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

yang bekerjasama dengan Babinkamtibmas dari Kepolisian, dan 

Babinsa dari TNI. 

h. Melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar mandiri, 

bebas narkoba dan kenakalan remaja lainnya. 

i. Melakukan pembinaan olahraga, seni dan budaya terhadap 

masyarakat. 
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j. Menciptakan suasana harmonis antar umat beragama dan 

menciptakan kualitas iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4.2 Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung Merah 

Rencana Kerja Pemerintah Desa akan menunjukan disposisi pemerintah 

sekaligus memperjelas arah kebijakan kedepannya, tentunya berdasar pada 

kemampuan yang dimiliki. Baik kemampuan finansial maupun yang berkaitan 

secara teknis pembangunan/pelaksanaan program. Pihak-pihak yang 

berkepentingan juga akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

mungkin akan menghambat upaya pembangunan. Secara singkat, Rencana Kerja 

Pemerintah akan dijadikan acuan pembangunan serta semua program-program 

yang ingin dilakukan. 

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagori Rambung Merah 

Sebelum mengetahui Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung 

Merah, perlu diketahui terlebih dahulu mengenaai arah kebijakan 

pembangunannya. Perencanaan Pembangunan Nagori adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagori dengan melibatkan 

Maujana nagori dan unsur masyarakat secara partisipatif, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian Sumber Daya Nagori dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nagori. 

Agar pembangunan nagori benar-benar dapat diwujudkan dengan 

baik, maka arah kebijakan pembangunan nagori hendaklah berorientasi pada 

azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar 

keinginan segelintir elit nagori, namun merupakan kebutuhan bersama 

seluruh masyarakat yang ada di nagori tanpa terkecuali. Arah kebijakan 
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pembangunan dirumuskan dalam Peraturan Desa Tentang RPJMDes Nagori 

Rambung Merah. 

Merujuk pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dalam hal ini Pemerintahan Desa diberikan wewenang untuk 

merumuskan berbagai Peraturan Desa atas dasar kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Dalam hal perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa 

menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya 

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Kemudian 

Pemerintah Desa merumuskan beberapa peraturan terkait perencanaan 

pembangunan, yakni (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

untuk jangka waktu 6 tahun, dan (2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa 

atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah, merupakan penjabaran dari  

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  untuk jangka waktu 1 

tahun.  

Peraturan Nagori Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan 

Jangka Menengah Nagori Rambung Merah Tahun 2016 – 2022, mengatur 

tentang RPJMDesa yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang 

akan direalisasikan. Kemudian Peraturan Nagori tersebut diperkuat dengan 

Keputusan Maujana Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten 

Simalungun Nomor 5 Tentang Kesepakatan Peraturan Nagori Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori Tahun 2016 – 2021, yang 

sekaligus ditandatangani oleh Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten 
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Simalungun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan Nagori Rambung 

Merah;69 

1. Melibatkan semua elemen masyarakat pemangku kepentingan dalam 

perencanaan sistem pelayanan masyarakat. 

2. Pemenuhan kebutuhan dan kemudahan akses pada kegiatan sektor 

pertanian, peternakan dan perikanan. 

3. Pemberian kesempatan pendidikan formal maupun non-formal 

(pelatihan). 

4. Penyediaan kesempatan bagi masyarakat msikin untuk mendapatkan 

sarana kesehatan. 

5. Memperbaiki dan membuat infrastruktur penunjang (jalan, jembatan 

dan saluran irigasi/drainase). 

6. Membentuk dan mendirikan kegiatan usaha yang dikelola oleh 

nagori. 

7. Peningkatan kemampuan pemuda desa diberbagai bidang dengan 

pembekalan pelatihan. 

8. Meningkatkan ahlak masyarakat. 

9. Meningkatkan kualitas pendidikan agama. 

10. Meningkatkan ekonomi pendidik. 

4.2.2 Kebijakan Prioritas Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016, 

2017 Dan 2018 

Secara umum, kebijakan prioritas Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sama, yakni terkait pembangunan fisik. 
                                                             
 

69Peraturan Nagori Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nagori Rambung  

Merah Tahun 2016 – 2022, Pasal 11 
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Namun, ada beberapa kebijakan lain yang kemudian memiliki komposisi yang 

relatif berbeda. Diantaranya adalah terjadi penurunan alokasi dana untuk 

program pembinaan masyarakat dimana pada tahun anggaran 2016 yakni 

sebesar Rp. 29.500.000.70 Kemudian pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 

4.500.000.71 Namun pada tahun anggaran 2018 dana untuk pembinaan 

kemasyarakatan tidak ada sama sekali.72 Anggaran sebagian kecil dialihkan 

untuk pengadaan gedung beserta peralatan penunjang penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan. 

Disamping itu, selain pendapatan yang bersumber dari dana desa 

meningkat, alokasi anggaran tentunya meningkat drastis pada bidang 

pembangunan fisik. Pada tahun anggaran 2016, total pembiayaan 

pembangunan fisik sebesar Rp. 582.607.860. Kemudian pada tahun anggaran 

2017 sebesar Rp. 602.456.500. Dan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 

681.471.000.73 Hal demikian direalisasikan disamping pembangunan yang 

tidak berkembang, tidak ada pendanaan lain yang cukup besar, dan 

pembangunan fisik banyak dilakukan pada lokasi yang sama seperti tahun 

sebelumnya. 

4.3 APBDes Nagori Rambung Merah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setidaknya mampu 

mengukur perencanaan pembangunan dalam konteks finansial. Keterbatasan 

anggaran akan disiasati dalam APBDes agar memberi sebesar-besarnya manfaat 

bagi masyarakat melalui program-program yang akan dicanangkan. APBDes juga 

                                                             
 

70Peraturan Nagori Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
71Peraturan Nagori Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
72Peraturan Nagori Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
73APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 
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mengukur semua sumber-sumber pendapatan desa dengan asumsi-asumsi yang 

disesuaikan. Hal demikian jika dilakukan dengan baik akan mendorong 

kesejahteraan masyarakat desa.  

4.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagori 

Sebelum mengetahui porsi APBDesa Nagori Rambung Merah, 

perlu diketahui mengenai arah kebijakan keuangan nagori, yang 

dirumuskan dalam Peraturan Nagori Tentang RPJMDes, yakni sebagai 

berikut;74 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan nagori yang transparan, 

akomodatif dan akuntabel. 

3. Pengaturan ketat terhadap belanja pangulu nagori, dan perangkat 

nagori. 

4. Pengaturan ketat anggaran operasional Maujana nagori. 

5. Pengaturan ketat insentif Gamot serta kelembagaan nagori lainnya. 

6. Pembentukan Program Operasional Pemerintah Nagori. 

7. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Infrastruktur. 

8. Pembentukan Program Pelayanan Pertanian dan Perkebunan. 

9. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Kesehatan. 

10. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Pendidikan. 

11. Pembentukan Program Penanggulangan Kemiskinan. 
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12. Pembentukan Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 

Kelembagaan Nagori Aparatur Nagori dan Maujana Nagori melalui 

pelatihan-pelatihan. 

13. Pembentukan Program Ekonomi Kerakyatan yang produktif. 

14. Pembentukan Peningkatan Program Pelayanan Masyarakt. 

15. Pembentukan Program yang berkaitan dengan dana bergulir, 

agribisnis dan manajemen usaha. 

16. Pembentukan Program Tata Ruang Nagori. 

17. Pembentukan Peraturan Nagori, dan Perencanaan Pembangunan 

Nagori yang partisipatif. 

18. Pembentukan Program Penyelenggaraan Keagamaan. 

19. Program Kerjasama Antar Nagori. 

20. Pembentukan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan 

Perumahan. 

4.3.2 Dana Desa Dalam APBDes Nagori Rambung Merah 

Sebagaimana tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

yang mengatur dana desa, bahwa setiap tahun anggaran akan memiliki 

prioritas penggunaan. Hal demikian dikarenakan agar pembangunan menjadi 

terstruktur sekaligus meminimalisir unsur “formalitas pembangunan”, atau 

pembangunan yang tidak serta merta dibutuhkan secara riil, namun dibutuhkan 

hanya untuk pemenuhan agenda formal pemerintah. Dalam hal ini, prioritas 

penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 berpedoman pada Permendes 

No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. Namun secara 

teknis, pelaksanaan Permendes tersebut dinilai kurang maksimal, khususnya 

pada Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun. Berikut peneliti 
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paparkan beberapa program prioritas yang menggunakan dana desa sebagai 

sumber dananya. 

Pendapatan per-kapita masyarakat Nagori Rambung Merah berkisah 

Rp. 1.500.000/bulan.  Hal demikian mengindikasikan perlu adanya dorongan 

melalui program-program pemerintah yang menyentuh secara langsung sektor 

perekonomian masyarakat. Program pembangunan infrastruktur fisik, sebagai 

sasaran program dana desa pada suatu wilayah memang dinilai tepat 

mengingat desa sebagai wilayah pinggiran, sekaligus menjadi penopang 

wilayah urban juga memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi 

nasional. Disisi lain, program-program kesejahteraan sosial juga perlu 

diprioritaskan atas program apapun. Dalam hal ini Nagori Rambung Merah 

memiliki kecenderungan pembangunan infrastruktur fisik berupa drainase dan 

jalan antar desa. Sedangkan program-program kesejahteraan sosial lainnya 

tidak terpenuhi. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Nagori Rambung 

Merah belum memiliki Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan bahkan 

embung desa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa 2018. Nagori 

Rambung Merah disisi lain banyak membangun, serta melakukan 

pemeliharaan terhadap drainase dan jalan desa. 

Oleh karena itu peneliti menempatkan pembangunan infrastruktur 

fisik Nagori Rambung Merah sebagai objek yang seharusnya memiliki 

perhitungan dan pertimbangan yang jelas, mengingat hal tersebut sejauh ini 

menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Nagori Rambung Merah. 

Kemudian perangkat Nagori juga diharapkan memiliki argumentasi serta data 

yang valid mengenai prioritas tersebut. Hal demikian dikarenakan masih ada 

kelompok yang seharusnya menjadi “sasaran” kucuran Dana Desa. Sehingga 
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iklim partisipatif masyarakat dalam dapat terjaga dan sejalan dengan perangkat 

desa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan Peraturan Desa, 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina dan 

meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai 

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa, dan mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif. 

A. APBDes Tahun Anggaran 2016 

Dalam APBDes 2016 Nagori Rambung Merah, pendapatan yang 

bersumber dari dana desa yakni sebesar Rp. 607.607.860. Kemudian total 

pendapatan Nagori yakni sebesar Rp. 864.965.187.75 Pemaparan mengenai 

alokasi dana tidak dispesifikkan berdasarkan sumber pendapatannya. 

Artinya, sumber pendapatan tercatat secara terpisah dengan pembiayaan 

pembangunan. Disamping itu, terdapat pembiayaan yang diperuntukan bagi 

bantuan sosial, yang masuk dalam pertanggungjawaban Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Nagori Rambung Merah, sebesar Rp. 29.500.000.76 

Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori merujuk pada Peraturan Bupati 

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggaran 2016. Anggaran untuk Pembinaan Kemasyarakatan dituangkan 

dalam APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016 

                                                             
 

75Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom pendapatan transfer 
76Ibid, Lampiran Anggaran, Kolom Pembiayaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 
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dikarenakan perintah Perbup, yakni mengenai prioritas penggunaan 

anggaran dana desa. Dirumuskan bahwa Prioritas Dana Desa yakni 

diperuntukan bagi pembangunan nagori dan pemberdayaan masyarakat 

nagori.77 

Berkaitan dengan rencana pengembangan BUMDes terdapat dalam 

pasal lainnya, yang mengatur tentan peningkatan investasi ekonomi desa 

melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, 

permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. 

Kemudian dukungan ekonomi dapat dikembangkan oleh BUMDes atau 

BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi 

masyarakat nagori lainnya.78 

Kemudian pasal ketentuan demikian berdasarkan Keputusan 

Musyawarah Antar Nagori yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

kabupaten Simalungun setiap tahun. Dan perintah daripada Perbup tersebut 

yakni Hasil Keputusan Musyawarah Nagori harus menjadi acuan bagi 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagori, dan APBDes.79 Namun ada 

ketentuan lain yang menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana 

desa.80 

B. APBDes Tahun Anggaran 2017 

                                                             
 

77Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan 

Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016, Pasal 11 ayat (1) 
78Ibid, Pasal 14 huruf a dan b 
79Ibid, Pasal 11 ayat (2) 
80Ibid, Pasal 11 ayat (4) 
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Tahun Anggaran 2017 terdapat peningkatan besaran dana desa 

yakni menjadi Rp. 793.500.800. Dan jumlah keseluruhan pendapatan yakni 

sebesar Rp. 1.207.272.318. Alokasi Dana Nagori yang bersumber dari 

APBD kabupaten juga meningkat menjadi Rp. 413.771.518.81 Hal demikian 

praktis memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam hal pembangunan 

desa. Disamping itu pembiayaan lain yakni untuk program pembinaan 

kemasyarakatan yakni sebesar Rp. 4.500.000.82 

Dalam hal Peraturan Bupati, tidak ada yang membedakan secara 

mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di 

Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Bupati 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggaran 2017. 

C. APBDes Tahun Anggaran 2018 

Dalam APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018, 

justru tidak ada anggaran yang diperuntukan bagi pembinaan 

kemasyarakatan. Semua anggaran pendapatan dialokasikan untuk program 

pembangunan fisik. Pendapatan Nagori Rambung Merah juga sedikit 

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan yang 

diperoleh dari dana desa sebesar Rp. 681.471.000. Kemudian total 

                                                             
 

81Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom Pendapatan Transfer 
82Ibid, Lampiran Anggaran, Kolom Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
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pendapatan sebesar Rp. 1.064.821.593.83 Hal demikian yang menyebabkan 

pemotongan biaya pembinaan kemasyarakatan. 

4.4 Komposisi Dana Desa 

Secara umum, perhitungan rincian dana desa setiap kabupaten disusun oleh 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. Rincian tersebut kemudian disampaikan oleh pemerintah kepada DPR 

untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan DPR, rincian yang meliputi alokasi 

dasar dan alokasi formula tersebut diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah. Untuk 

menentukan besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa, Pemerintah Kabupaten 

menghitungnya dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa 

yang ada di kabupaten tersebut. 

Kemudian untuk menentukan besaran Alokasi Formula untuk setiap desa 

tetap sama, yakni membagi Alokasi Formula Kabupaten dengan jumlah desa, setelah 

itu dihitung atas bobot dengan prosentase berbeda antara jumlah penduduk (25 %), 

angka kemiskinan (35 %), luas wilayah (10 %) dan tingkat kesulitan geografis (30 

%). Variabel-variabel tersebut sebelumnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan data 

dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang statistik. Dalam hal hasil perhitungan dana desa untuk setiap 

desa, ditetapkan dalam Peraturan Bupati setempat yang setidaknya meliputi 

beberapa hal yang diatur, diantaranya; (1) penetapan rincian dana desa, (2) 

pembagian dana desa, (3) mekanisme dan tahap penyaluran dana desa, (4) prioritas 

penggunaan dana desa, (5) penyusunan dan penyampaian laporan realisiasi 

penggunaan dana desa dan (6) sanksi administratif. Disamping itu, komposisi 
                                                             
 

83Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom Pendapatan Transfer 
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Alokasi Dasar yakni sebesar 90 %, dan Alokasi Formula sebesar 10 % dari 

keseluruhan jumlah dana desa.84 

Secara spesifik, Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengatur 

mengenai variabel-variabel yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Seperti 

halnya variabel kesulitan geografis, yakni menyangkut perhitungan Indeks Kesulitan 

Geografis (IKG) yang didasarkan pada ketersediaan prasarana pelayanan dasar, 

kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi masing-masing desa.85 

4.5 Pencairan Dana Desa 

Secara umum, mekanisme pencairan dana desa setiap tahunnya sama. 

Namun secara spesifik ada beberapa poin yang membedakan. Selain memaparkan 

mekanisme pencairan dana desa secara umum, peneliti sedikitnya akan 

membandingkan mekanisme pencairan dana desa berdasarkan peraturan perundang-

undangan terkait, antara tahun anggaran 2017 dan 2018, dilihat dari pasal-pasal 

perubahannya. 

Dalam hal ini, mekanisme secara umum yang harus ditempuh yakni melalui 

pemindahbukuan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum 

Daerah Kabupaten (RKUD). Tahapan ini dapat dilakukan setelah Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan menerima; (1) Peraturan Daerah mengenai APBD 

kabupaten tahun anggaran berjalan, (2) Peraturan   Bupati mengenai tata cara 

                                                             
 

84Dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tatacara pengalokasian, 

penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dimana peraturan tersebut setiap 

tahun diperbaharui. Isi dalam kutipan ini secara harfiah tidak berubah. 
85Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, Pasal 9 ayat (2) 
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pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, dan (3) laporan realisasi 

penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari 

Bupati.86 Kemudian jika tahap pertama telah selesai disalurkan, penyaluran tahap 

kedua dapat dilakukan setelah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menerima 

laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap satu dari 

Bupati, sekurang-kurang 50% telah direalisasikan dan dikonsolidasikan.87 

Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), 

lalu disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Penyaluran tahap satu dilakukan 

setelah Pemerintah Daerah Kabupaten menerima (1) Peraturan Desa mengenai 

APBDes, dan (2) laporan realisasi dana desa tahun anggaran sebelumnya.88 

Berkaitan dengan pencairan serta penyaluran dana desa tahun anggaran 

2017 dan 2018 terdapat beberapa perbedaan, dimana diatur oleh Peraturan Menteri 

Keuangan yang berbeda. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /Pmk.07/2016 

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan 

Evaluasi Dana Desa mengatur tentang tatacara pencairan dana desa untuk tahun 

anggaran 2017. Kemudian untuk pencairan serta penyaluran dana desa untuk tahun 

anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pada beberapa pasalnya. Berikut 

peneliti paparkan dalam beberapa poin; 

                                                             
 

86Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /Pmk.07 Tahun 2016TentangTata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 15 ayat (1) dan (2) 
87Ibid, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) 
88Ibid, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) 
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1. Pasal 99, berkaitan dengan perubahan tahap pencairan. Jika sebelumnya 

pencairan dilakukan dalam 2 tahap, pada mekanisme pencairan dan 

penyaluran dana desa tahun anggaran 2018 dilakukan dalam 3 tahap. 

Tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu 

ketiga bulan Juni sebesar 20%. Tahap kedua paling cepat bulan Maret 

dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%. Kemudian 

tahap ketiga paling cepat bulan Juli sebesar 40%.89 

2. Dalam hal penyesuaian terhadap perubahan tahapan pencairan dana 

desa, beberapa ketentuan lainnya disesuaikan. Namun demikian, 

penyesuaian demikian secara substansial tetap sama dengan peraturan 

perundangan sebelumnya. 

3. Perubahan terhadap beberapa lampiran mengenai administrasi ataupun 

persyaratan pencairan berjenjang (Kepala Desa – Bupati – Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), yang 

melingkupi beberapa hal, yakni; (1) format laporan realisasi penyaluran 

dari RKUD ke RKD, (2) format laporan konsolidasi realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa, dan (3) format laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa.90 

 

 

                                                             
 

89Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, Pasal 99 ayat (2) 
90Ibid, Bab Lampiran 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Proses Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 

2018 

Untuk mengukur manfaat daripada suatu anggaran, perlu ditinjau 

bagaimana suatu anggaran dan kebijakan dirumuskan. Hal demikian tentunya 

dapat dijadikan patokan terhadap keberhasilan suatu program. Dalam pemaparan 

hasil penelitian tentunya perlu ditekankan mengenai istilah-istilah lokal yang 

akan sangat membantu memahami analisis penelitian ini. Istilah yang dimaksud 

lebih kepada penyebutan terkait hal-hal tertentu yang ada pada Kabupaten 

Simalungun, khususnya Nagori Rambung Merah.Terdapat istilah pangulu, 

maujana dan nagori yang maknanya secara umum tidak berbeda dengan daerah-

daerah lain.91 

Anggaran dapat dianalisis menggunakan skema pemenuhan fungsi 

anggaran. Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan pada poin-poin yang 

dinilai memiliki urgensitas dengan fenomena yang terjadi, serta dengan hasil 

penelitian. Analisis berdasarkan pemenuhan fungsi anggaran sangat penting 

untuk dianalisis secara holistik. Namun tetap harus merujuk pada fokus, serta 

lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan. Terdapat poin-poin yang memang 

relevan jika digunakan sebagai instrumen analisis terhadap skema anggaran pada 

tatanan pemerintah pusat, atau setidaknya pemerintah provinsi. Seperti halnya 

fungsi anggaran sebagai alat fiskal, tentunya dampak terkait kebijakan fiskal lebih 

                                                             
 

91Pangulu adalah penyebutan kepala desa yang digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan 

Nagori ialah penyebutan untuk pemerintah desa, kemudian maujana penyebutan untuk BPD sebagai 

kekuatan penyeimbang pemerintah desa. 
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dapat diukur ketika mendasarkan pada skala pembangunan nasional dibandingkan 

dengan skala pembangunan desa. 

Kemudian fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. 

Perdebatan pada ruang publik terkait kebijakan-kebijakan pembangunan tentunya 

penting untuk membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, sekaligus 

memberi pendidikan politik. Disamping itu, dampak negatif daripada perdebatan 

yang hadir dalam ruang publik juga lebih besar ketika berada pada spektrum 

pembahasan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional. 

Berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang 

publik, dalam hal perumusan kebijakan mengenai pembangunan tidak terlalu 

banyak dan kompleks, maka secara otomatis indeks penilaian kinerjanya relatif 

baik. Indikasinya adalah penyerapan anggaran yang baik, dan hasil pembangunan 

sesuai dengan perencanaannya. Disamping itu, masyarakat dilibatkan dalam 

proses pembangunan, sehingga ada pengawasan dari masyarakat yang sedikit 

banyak mampu menekan potensi-potensi koruptif yang mungkin dapat dilakukan. 

Berikut analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian di Nagori Rambung Merah; 

A. Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  (Planning  Tool) 

Anggaran memiliki fungsi perencanaan agar suatu organisasi 

mampu mencapai tujuan, melalui perumusan tujuan Dalam hal ini, 

perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018 sempat 

menemui masalah dikarenakan target pembangunan yang tidak tepat waktu 

pada tahun anggaran sebelumnya (2017), yang sekaligus merepresentasikan 

perencanaan yang buruk/tidak sesuai. Hal ini disampaikan oleh Barowar 

Nasution selaku Sekretaris Nagori; 
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“Sudah kita rumuskan waktu itu kebijakan-kebijakannya 

(program), termasuk pembangunannya juga sudah. Tapi 

laporan kita itu cacat. Dalam artian ini ada 3 atau 4 yang 

tidak memenuhi syarat…. Nah itu, jadi ada kita itu bikin 

saluran-saluran apa itu, drainase itu tidak selesai.”92 

 

Kemudian terdapat beberapa poin yang dijadikan dasar untuk 

melihat kapasitas penganggaran suatu organisasi, antara lain; 

1. Merumuskan Tujuan Serta Sasaran Kebijakan Agar Sesuai Dengan 

Visi Dan Misi Yang Ditetapkan 

Dalam hal ini, Pemerintah Nagori Rambung Merah sudah 

berupaya untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan visi dan 

misinya. Kendati demikian, upaya yang dilakukan kurang maksimal. 

Berkaitan dengan misi, terkait “pelaksanakan pembangunan 

infrastruktur secara merata dengan melibatkan peran serta masyarakat 

dalam merencakan, serta melaksanakan secara swakelola dengan skala 

prioritas.” Pembangunan yang dilakukan cukup merata, dalam hal 

semua masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan (jalan dan 

drainase). Disisi lain tidak adanya program lain yang lebih tepat 

sasaran sedikit banyak menegasikan makna pemerataan itu sendiri. 

Misi terkait “peningkatan ekonomi kerakyatan dengan 

membentuk koperasi serta usaha untuk menopang permodalan usaha 

kecil menengah,” dan “pemberdayaaan masyarakat dengan membentuk 

dan membina kelompok usaha dengan potensi masyarakat Nagori 
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Rambung Merah,” bahkan tidak ada sama sekali, baik dalam tahap 

perumusan hingga realisasi. Kemudian misi terkait “pemberdayaan 

masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga-

lembaga masyarakat dan perangkat nagori sebagaimana mitra kerja 

pangulu,” sudah dilakukan, khususnya terhadap para tokoh. 

Misi terkait “pembinaan terhadap generasi muda agar mandiri, 

bebas narkoba dan kenakalan remaja lainnya,” dan “Melakukan 

pembinaan olahraga, seni dan budaya terhadap masyarakat” tidak 

dilakukan dengan baik. Beberapa perayaan-perayaan desa mengenai 

kesenian (pertunjukan tari simalungun) juga dibiayai secara swadaya 

oleh masyarakat. Hal demikian disampaikan oleh Hamoangan selaku 

warga Nagori Rambung Merah; 

“Cobalah Tanya sama orang-orang itu, tidak ada kami 

buat-buat acara kesenian yang dibiayai, semua pakai 

sumbangan warga…. Pernah kami buat tari-tarian itu, 

tarian tortor sombah dari warga sini buat ditampilkan di 

simalungun, untuk perayaan-perayaan apa itu, kami iuran 

warga…. Ada mahasiswa juga membantu”93 

 

2. Merencanakan Berbagai Program Dan Kegiatan Untuk Mencapai 

Tujuan Organisasi Serta Merencanakan Alternatif Sumber 

Pembiayaannya 

Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagori 

Rambung Merah sangat minim, hanya berpaku pada pembangunan 

fisik. Padahal terdapat banyak potensi-potensi pembangunan lainnya, 
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seperti pengembangan BUMDes, pengembangan sektor pertanian, dan 

pembangunan tandon air bersama, mengingat pada musim kemarau 

masyarakat Nagori Rambung Merah cenderung kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih, dan lain-lain. 

B. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendali, anggaran Nagori Rambung Merah hanya 

digunakan sebatas siasat untuk meningkatkan penyerapan, atau dengan kata 

lain merupakan sebuah upaya untuk menghindari indikasi penyerapan 

anggaran yang buruk (underspending). Hal demikian mempertegas bahwa 

terdapat indikasi inefisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah nagori 

Rambung Merah. Inefisiensi anggaran yang dimaksud ialah dimana pada 

tahun anggaran 2018 Nagori Rambung Merah menggunakan sepenuhnya 

dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Sedangkan 

disisi lain masih banyak hal dapat dilakukan dengan dana desa. Hal 

demikian disampaikan oleh Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori 

Rambung Merah; 

“Tidak ada (pembangunan lain selain jalan dan 

drainase), memang pembangunan jalan itu, dengan 

saluran-saluran. Karena itu kan memang kebutuhan 

masyarakat, lagipula ada itu pidato Bupati, itu dia 

memang menekankan agar 75% anggaran Dana Desa 

digunakan untuk infrastruktur fisik. Ya kami upayakan lah 

75%.... Sejauh ini sesuai (prosentase pembangunan fisik 

mencapai 75% dari dana desa).”94 
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C. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool) 

Sebagai alat politik, indikasinya terdapat pada aktor-aktor yang 

berkaitan dengan jabatan tertentu, dan yang memiliki “power” untuk 

mempengaruhi pemerintahan. Dalam hal ini Pangulu Rambung Merah 

memiliki kedekatan khusus dengan pengusaha, yang sempat terindikasi 

melakukan kerjasama dalam hal perumusan kebijakan, yakni terkait 

pengembangan BUMDes dibidang transportasi pada tahun 2016. Namun 

rencana tersebut tidak terealisasikan hingga saat ini. Berkaitan dengan 

pembangunan fisik, Pemerintah Nagori Rambung Merah menggunakan 

instrumen Penunjukan Langsung (PL) dalam proses pembangunannya. Hal 

demikian disebabkan anggaran untuk pembangunan dilakukan secara 

terpisah. Pembangunan jalan pada Huta I, akan berbeda PL dengan 

pembangunan jalan pada Huta II. Hal demikian disampaikan oleh Barowar 

Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung Merah; 

“Nggak, kan kami melalui PL, penunjukan langsung itu. 

Jadi nilai proyeknya semua dibawah 100 juta. Aturannya 

kan begitu kan, kalau ada kami buat proyek diatas 100juta 

harus kerjasamanya jelas, dengan perusahaan apa begitu 

perusahaan besar…. Ada undang-undang itu, atau perda 

saya lupa…. Harus ada lelang juga. Jadi ini memang 

termasuk proyek kecil.”95 
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D. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication tool) 

Pada prosesnya, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dinilai 

kurang maksimal. Komunikasi antara Pemerintah Nagori dengan 

Pemerintah Daerah tidak terjalin dengan baik. Kemudian antara Maujana 

dengan Pangulu juga kerap terjadi selisih paham. Namun, koordinasi dan 

komunikasi dalam poin ini, lebih kepada menjelaskan mengenai anggaran 

yang disusun oleh berbagai unit kerja, yang diantaranya adalah Pangulu, 

Sekretaris Nagori, dan Maujana. Selain itu, nominal anggaran yang disusun 

juga cenederung kecil. Hal demikian Disampaikan oleh Sarmedi Tua 

Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Kami paling-paling, ini untuk beli kertas, alat tulis, 

komputer ini saja sudah berapa tahun. Printer juga, meja-

meja kursi seperti ini kan relatif murah. Maksudnya tidak 

terlalu mahal begitu, ini hanya untuk operasional kami, 

operasional nagori… Iya, tidak ada kami beli AC kan, 

paling-paling kipas angin.”96 

 

Selain komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Nagori 

dengan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Nagori Rambung Merah 

juga merasa dipersulit oleh pendamping desa. Dalam hal ini, Sekretaris 

Nagori mengklaim bahwa kinerja daripada pendamping yang sangat minim. 

Disamping itu, perangkat nagori cenderung memiliki pendapat yang berbeda 

dalam merumuskan suatu hal seperti kebijakan dan anggaran. Kemudian 

perangkat nagori juga kesulitan dalam hal komunikasi kepada pihak 
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Pemerintah Daerah untuk sekedar menanyakan prosedur/tatacara, serta hal-

hal yang dinilai tidak perlu ditanyakan. Dengan kata lain komunikasi dan 

koordinasi vertikal antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sangat 

minim. Hal demikian disampaikan oleh Barowar Nasution selaku Sekretaris 

Nagori Rambung Merah; 

“Kita punya pendamping kan tidak kerja. Dalam artian 

begini, seharusnya kita yang bertanya, ini malah 

sebaliknya. Idealnya memang kan kita harus sama-sama, 

semua kita sama-sama. Kan percuma saya, dengan 

pangulu ini maunya maksimal tapi tidak didukung. Disini 

itu dengan maujana pun kita nggak akur. Banyak itu 

program  harus ada “stimulusnya” dulu.”97 

“Kita juga bermasalah kan sebenarnya sama Sekda itu. 

Ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang, disini saja kita 

sering berselisih, biasalah itu berdemokrasi seperti itu. 

Tapi, nah ini saya juga sampaikan mumpung ada pangulu 

ini beliau itu saya rasa sudah maksimal, dalam arti untuk 

mendidik perangkat-perangkat yang lain ini agar mereka 

peka, mengerti dengan pekerjaannya. Tapi beliau ini suka 

repot, jadi wajar kalo harusnya teman-teman yang lain ini 

juga aktif, dalam mengawasi apa-apa itu semua aktif. 

Kalau pangulu repot, akhirnya saya tidak ada yang 

membantu.”98 

 

Masih terdapat masalah yang terkait dengan koordinasi dan 

komunikasi, yaitu secara vertikal (kepada kecamatan, serta Pemkab 

Simalungun) yang dinilai kurang maksimal. Pemerintah Nagori Rambung 
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Merah juga sempat diberi peringatan/ditegur agar segera merumuskan 

Peraturan Nagori terkait APBDes, dan RKPDes, sebagai salah satu syarat 

untuk proses pencairan dana desa. Perangkat desa kemudian melakukan 

upaya percepatan, dibantu dengan maujana. Dalam hal ini, maujana tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penyeimbang pemerintah, 

melainkan bertindak sebagai eksekutor. Hal demikian seperti yang 

disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung 

Merah; 

“Kita itu kan seharusnya seperti legislatif, kita juga bisa 

membuat peraturan-peraturan nagori. Tapi kan susah, 

pangulu kita itu punya power….. Nah apalagi dulu sempat 

kita kena tegur, dapat surat dari bupati kan, diminta untuk 

segera membuat APBDes dan Rencana Kerja itu. Itu kan 

tidak bisa ada pembangunan belum selesai. Akhirnya kita 

ini BPD yang turun tangan, mengatur langsung.”99 

 

Selain permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi antara 

Pemerintah Nagori dengan Pemerintah Daerah serta instansi yang berkaitan 

di dalamnya, Pemerintah Nagori tetap berupaya untuk membangun 

partisipasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi komunikasi dan 

koordinasi. Setiap tahunnya Nagori Rambung Merah mengadakan 

pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat secara umum. 

Pertemuan demikian dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan 

akuntabilitas pemerintahan, dengan menyampaikan yang sudah maupun 

yang akan dikerjakan. Namun disisi lain, pelaksanaan pertemuan tersebut 
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diadakan jauh sebelum atau sesudah pembangunan fisik akan dilakukan. 

Bagi masyarakat, tidak ada dorongan yang kuat agar ikut berpartisipasi 

untuk setidaknya mengawasi jalannya pemerintahan. Artinya, pertemuan 

demikian hanya dilakukan secara formalitas untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Hal demikian disampaikan oleh Agam 

Hutabarat selaku tokoh masyarakat; 

“Ya tidak ada, kalau urusan uang itu ya tidak ada bicara. 

Ya mereka bicara dengan warga, pasti ada pertemuan-

pertemuan begitu. Tapi masyarakat pun tidak ada 

menyampaikan apa-apa, pertemuan-pertemuan seperti itu 

kan biasanya diadakan bukan pada saat pembangunan. 

Bagaimana kita mau menyampaikan, kita kan sengaja 

dibuat tidak paham. Nanti saat mulai pembangunan tau-

tau ya masyarakat juga yang membantu, bantu-bantu kuli 

atau ada yang memberi makanan minuman, macam-

macam.”100 

 

Kemudian proses perumusan APBDes Nagori Rambung Merah 

Tahun Anggaran 2018 tidak ada proses komunikasi dan koodinasi yang 

dinilai menghambat/pertentangan dari berbagai pihak. Kendati demikian, 

mekanisme yang ditempuh dinilai menyalahi aturan. BPD tidak bekerja 

sebagaimana mestinya, yang menyebabkan tidak ada upaya persetujuan 

antara Pemerintah Nagori dengan BPD dalam hal menyepakati kebijakan. 

Implikasi secara formal, yakni pembiayaan pembangunan fisik pada 

APBDes 2018 memiliki selisih yang cukup tinggi dibandingkan APBDes 

Perubahan pada tahun yang sama. Besaran pada APBDes Perubahan sama 
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dengan jumlah dana desa yang diterima pada tahun anggaran 2018, yakni 

sebesar Rp. 681.471.000.101 Sedangkan pada Rancangan APBDes hanya 

sebesar Rp. 502.471.000.102 

E. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool) 

Sebagai alat motivasi, seharusnya anggaran dapat memberikan 

stimulus bagi masyarakat agar mampu berkembang. Kemudian anggaran 

juga seharusnya mampu memotivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi 

mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Realitanya hal demikian 

tidak terjadi. Sebagian dari masyarakat dinilai sudah mampu berfikir secara 

kritis, dan tentunya memiliki pengetahuan yang cukup dalam konteks 

pemerintahan. Namun, akses terhadap informasi anggaran memang sangat 

minim, yang praktis membatasi partisipasi masyarakat. 

5.2 Peran Aktor Terkait Perumusan Anggaran Nagori Rambung Merah 

Dalam hal aktor-aktor yang berperan dalam perumusan anggaran, 

tentunya membahas secara spesifik terkait penentuan besaran anggaran bagi 

program-program yang diusulkan. Disamping itu, peneliti akan mengkerucutkan 

pembahasan kepada proses perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2018, yang sekaligus menjawab fokus penelitian ini. Namun disisi lain, 

terdapat ketidakseimbangan peran antara aktor-aktor yang berwenang. Dalam hal 

ini yakni Maujana dan Pemerintah Nagori Rambung Merah. 

Peneliti akan memaparkan proses perumusan anggaran berdasarkan 

skema perumusan anggaran. Hal demikian dimaksudkan agar data dapat 
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dianalisis secara skematis, dan lebih mendetail. Secara umum, setidaknya 

terdapat skema perumusan, sekaligus dapat memberi gambaran mengenai peran 

aktor-aktor terkait dalam perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2018. Berikut peneliti paparkan dalam kerangka skematis perumusan 

APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018; 

Gambar 5.1 

Skema Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Diolah oleh peneliti 

Secara umum, pembahasan anggaran seharusnya menimbang hasil 

Musyawarah Dusun, lalu disusun rumusan anggarannya, dan kemudian dibahas 

bersama seluruh anggota Maujana hingga disetujui melalui pembentukan 

Peraturan Nagori. Hal demikian setidaknya terjadi pada tahun anggaran 2016. 

Musyawarah Dusun 

Draft Pengajuan 

APBDes oleh Pangulu 

Perumusan anggaran 

oleh pangulu dan 

perangkat desa 

Tokoh masyarakat, adat, 

agama dan masyarakat 

umum 

Penetapan APBDes 

Perubahan 

Pembahasan bersama 

Maujana dan Pemerintah 

Desa 
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Kendati demikian, terdapat banyak perdebatan mengingat pada waktu itu Ketua 

Maujana tidak sepaham dengan Pangulu. Hal demikian disampaikan Sarmedi Tua 

Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Sebetulnya ada itu, dulu (Tahun Anggaran 2016). Yakan 

memang seharusnya begitu kan, dirumuskan, atau kita 

yang rumuskan, diajukan, dibahas bersama, lalu dijadikan 

peraturan. Karena kan, sebelumnya kita pasti tau kan, 

berapa-berapa dana desa itu turun…. Kalau sekarang ya, 

bagaimana tidak ada lah…. Dulu saya pribadi juga selalu, 

apa ya, selalu bertentangan lah dengan pangulu itu. Jadi 

kalau apa-apa ya, sulit, tidak sama terus.103 

 

Pada tahap perumusan, Maujana Nagori Rambung Merah hanya terpaku 

pada Sarmedi Tua Sagarih selaku Ketua Maujana. Semua anggota dinilai sangat 

pasif, dan terkesan hanya ikut hadir dalam setiap agenda kerja Maujana. Ketua 

Maujana sempat berperan aktif dalam tanggungjawabnya sebagai Maujana. 

Namun, sejak tahun 2017 Ketua Maujana memilih sikap apatis, sebagai bentuk 

kekecewaannya terhadap Pangulu, sekaligus para anggota maujana lainnya yang 

memilih pasif. Hal demikian disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku 

Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Kami ini dari awal tidak dianggap, memang begitu dari 

dulu. Awal-awal memang ada itu mereka punya itikad 

baik, untuk membangun, untuk, ya intinya ingin 

bekerjasama lah. Tapi kami sudah tau gimana-gimana 

mau dia itu, yasudah lah, teman-teman maujana yang 

lain-lain ini juga pasif, saya juga kan nggak bisa 

sendirian kan, apa-apa saya harus bicara, apa-apa harus 
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saya yang sampaikan. Betul-betul tidak ada inisiatif… 

Jadi sejak 2017 lalu itu, yasudahlah kami iya-iya aja…. 

Akhirnya ya begitu, kalau dia mau ada rapat penentuan 

anggaran itu, semua sudah beres, rumusannya, jumlah 

anggaran, alokasi semuanya sudah beres, kami hanya 

disediakan makan minum, disodorkan kertas buat tanda 

tangan, sudah.”104 

 

Hasil wawancara tersebut sekaligus menegaskan bahwa rumusan 

anggaran seolah-olah hanya menjadi wewenang pangulu berserta perangkat desa. 

Pangulu dan perangkat desa merumuskan secara mutlak, hingga tidak ada 

pembahasan sama sekali. Artinya, peran maujana dapat dipastikan tidak ada, 

mengingat tidak ada poin-poin yang diperdebatkan ataupun didiskusikan. Pada 

tahap pengajuan draft oleh pangulu, maujana hanya menandatangani rumusan 

anggaran yang sudah tertata rapi. 

5.3 Proses Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung Merah 

5.3.1 Proses Politik Anggaran Di Nagori Rambung Merah 

Pengelolaan keuangan desa menjadi suatu hal yang sangat vital 

karena bersinggungan secara langsung kepada program-program yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Desa. Baik/buruk dan besar/kecil-nya 

pendapatan harus selalu disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan demi 

menjaga stabilitas keuangan pemerintahan itu sendiri. Anggaran yang sehat 

dalam suatu organisasi pemerintahan tentunya akan memberikan manfaat 

secara maksimal kepada masyarakat. Hal demikian tentunya menjadi tujuan 

akhir daripada upaya pengelolaan anggaran pemerintahan. Bahwa 
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kemudian kesejahteraan masyarakat sangat dapat diukur oleh manfaat yang 

didapatkan dari program-program pembangunan. 

Pengelolaan keuangan desa tentunya masuk dalam kajian politik 

anggaran, yang dapat dilihat secara skematis. Politik anggaran yang 

ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tentunya tidak 

serta merta berjalan dengan baik. Politik anggaran juga memungkinkan 

kontestasi yang bukan hanya pada tatanan gagasan, melainkan pada tatanan 

praktis dimana konstelasinya syarat akan prinsip untung/rugi. Untung/rugi 

yang dimaksud bisa berupa citra, relasi serta jabatan tertentu sesuai dengan 

bidang kajian ilmu politik. Disamping itu juga berkaitan dengan 

untung/rugi secara ekonomis, yang mengasumsikan wewenang terhadap 

kebijakan anggaran berati juga berwenang dalam hal pengelolaan sumber 

daya yang ada. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan perihal 

pendapatan dan pengeluaran desa. Pemerintahan desa memiliki beberapa 

sumber pendapatan yang harus dikelola berdasarkan peraturan yang ada, 

baik mengenai mekanisme pencairan, hingga penggunaan anggaran. 

Dalam hal ini beberapa sumber keuangan desa memiliki 

standarisasi dan aturan-aturan yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat 

desa dituntut untuk cermat dan bijak dalam proses pengelolaannya. 

Selebihnya, politik anggaran memiliki dimensi infrastruktur politik, dan 

suprastruktur politik. Keduanya memiliki spektrum kajian yang berbeda. 

Dalam hal ini peneliti memaparkan konstelasi politik di Nagori Rambung 

Merah yang tentunya memiliki dampak pada proporsi anggaran. Analisa 

mengenai politik anggaran menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. 

Setidaknya peneliti akan mengukur fungsi-fungsi anggaran yang terpenuhi 
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maupun yang tidak terpenuhi. Kemudian peneliti akan mengkaitkannya 

dengan konstelasi politik Nagori Rambung Merah, baik dalam koridor 

“infrastruktur politik”, maupun “suprastruktur politik.” 

A. Konstelasi “Suprastruktur” Politik 

Suprastruktur politik berkaitan dengan lembaga-lembaga negara 

yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. 

Dalam hal ini, Pemerintah Nagori Rambung merah dengan Maujana. 

Termasuk didalamnya yakni hubungan secara vertikal dengan 

pemerintahan yang ada diatasnya. Antara pangulu dan maujana sedikitnya 

mengacu pada relasi yang kurang harmonis. Tercatat dalam beberapa hal, 

pangulu dan maujana kerap berselisih paham. Pada tahun 2016, pangulu 

mengusulkan pengembangan BUMDes dibidang transportasi. Namun 

pihak yang dinilai menolak keras yakni maujana, dalam argumentasinya 

bahwa perihal transportasi baiknya dikomunikasikan ke organda Kota 

Pematangsiantar agar memperbanyak angkutan umum yang 

beroperasi/melewati wilayah Nagori Rambung Merah. Hal demikian 

Disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung 

Merah; 

“Ya kita sampaikan, kalau memang Rambung Merah ini 

kan berdekatan dengan Pemda, berdekatan dengan kota 

juga. Jadi untuk apa mau beli kendaraan untuk 

transportasi itu, tinggal kita komunikasikan saja ke 

organda, atau kemana itu dishub, dan dinas-dinas terkait. 

Agar, trasportasi ini bisa masuk Rambung Merah, tidak 

hanya ditepi jalan saja. Jadi nggak usah lah bikin-bikin 
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program buat angkutan desa itu… Tapi akhirnya tidak 

ada itu, usulan-usulan seperti itu.”105 

 

Pengadaan armada untuk transportasi warga desa pada akhirnya 

tidak dibahas lebih jauh dikarenakan secara mendasar dinilai kurang logis. 

Terlebih, tidak ada komunikasi mengenai wacana tersebut terhadap 

masyarakat. Kendati demikian, beberapa masyarakat telah mengetahui 

wacana tersebut. Walaupun hampir dipastikan tidak ada masyarakat yang 

setuju. Dalam hal ini masyarakat juga cenderung memiliki prasangka yang 

negatif terkait wacana tersebut. Sebelumnya, indikasi mengenai pangulu 

dengan pengusaha angkutan umum juga terdengar oleh masyarakat. Hal 

demikian disampaikan oleh Martogi Sitohang selaku masyarakat Nagori 

Rambung Merah; 

“Itu sudah jadi rahasia umum sebenarnya. Ya mohon 

maaf bukan saya mau menuduh, tapi memang kan dari 

jaman kampanye dulu dia itu memang dekat (pangulu 

dengan pengusaha angkutan umum). Kalau kamu tanya 

orang-orang pasti rata-rata tau itu… Aaa tidak, tidak 

tidak setuju (wacana pengadaan armada angkutan desa), 

semua juga sama tidak akan setuju. ”106 

 

Apabila pada tahun 2016 pangulu mengusulkan untuk membentuk 

BUMDes dibidang transportasi, pada tahun 2017 maujana mengusulkan 

pembangunan tandon air namun hasil daripada rapat perangkat nagori 

dengan maujana, menolak usulan tersebut. Pembangunan tandon air dinilai 

                                                             
 

105Sarmedi Tua Sagarih,Ibid 
106Martogi Sitohang, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 
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akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, operasionalisasinya 

membutuhkan tenaga listrik yang cukup tinggi, dikarenakan rencananya 

akan menggunakan pompa khusus sehingga mampu memompa air tanah. 

Disamping itu perihal pajak, juga harus diidentifikasi terlebih dahulu 

mengenai pembiayaan pajaknya. Hal demikian disampaikan oleh Sarmedi 

Tua Saragih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Usulan itu kan bermaksud baik, untuk masyarakat, agar 

ketika kemarau itu air ada, tidak susah menunggu sumur 

ada air… Dikatakan biayanya sangat tinggi, ya memang 

tinggi. Tapi lihat juga dampaknya terhadap masyarakat, 

kan begitu…. Listriknya juga katanya nanti tidak kuat, ya 

saya sampaikan, listrik itu kan tinggal dikomunikasikan 

dengan PLN, tinggal bagaimana kita alokasikan untuk 

pembayarannya. Ternyata tidak disetujui, yasudah…. 

Perihal pajak juga, kita tinggal tanya ini pajak air tanah 

berapa kita kena, kan begitu. Pokoknya tinggal ditanya 

lah, kan belum dicoba.”107 

 

Perihal pembangunan fisik yang disetujui bersama pada Tahun 

Anggaran 2018, tidak ada perdebatan yang signifikan, melainkan hanya 

terkait lokasi yang terlebih dahulu dibangun. Hal demikian Disampaikan 

oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“oh tidak ada, paling-paling hanya bicara, yang satu 

maunya di Huta IV terlebih dahulu, yang satu maunya 

bangun di Huta I, macam-macam. Ya itu hanya 

pertimbangan-pertimbangan teknis sajalah, saya kira 

wajar. Itu juga kan usulan dari masyarakat, ya kita harus 
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menghormati. Artinya, ya mau bagaimana lagi, 

masyarakat menghendaki seperti itu.”108 

 

Pernyataan cenderung berbeda dengan pangulu yang 

menyatakan bahwa koordinasi dengan maujana sudah dilakukan. 

Kendati demikian, pangulu juga menyatakan bahwa koordinasi serta 

komunikasi dengan maujana kurang terjalin dengan baik. Hal demikian 

disampaikan oleh Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung 

Merah; 

“Koordinasi ya pasti kita lakukan, dengan sekretaris 

nagori, dengan maujana juga kita terus koordinasi…. Ada 

pasti (perbedaan pandangan dengan maujana), kita ini 

kan manusia, pasti yang seperti itu ada terjadi juga beda 

pendapat, komunikasi yang kurang terjalin, itu pasti 

ada… Ya tentang program-program juga salah satunya 

(perbedaan pandangan dengan maujana), misalkan kita 

mau bangun jalan, nah ini dimana dulu yang harusnya 

dibangun, atau diperbaiki, mau kita apakan ini 

menggunakan beton atau diaspal, itu kan kita selalu 

bicara dengan maujana.109 

 

 B. Konstelasi “Infrastruktur” Politik 

Infrastruktur politik merupakan suatu analisis mengenai kekuatan 

politik non-struktural. Artinya, suatu kelompok/seseorang dapat berpotensi 

memiliki power (kekuatan politik), walaupun tidak dalam posisi struktural 

pemerintahan/lembaga negara. Fenomena demikian hampir dapat 

                                                             
 

108Sarmedi Tua Sagarih,Op;Cit. 
109Barowar Nasution, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 
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dipastikan terjadi diseluruh dunia, bahkan pada negara paling demokratis 

sekalipun. Oleh karena itu, infrastruktur politik dinilai sangat penting untuk 

dikaji, mengingat penelitian ini membahas mengenai kebijakan dan 

anggaran Pemerintah Desa. 

Hal-hal yang mendasari kepemilikan “power” tersebut sangat 

beragam. Dalam hal politik desa, kerap terjadi dinasti politik yang berkutat 

pada keluarga tertentu. Power yang digunakan cenderung memiliki 

karakteristik ketokohan. Baik ketokohan dalam hal agama, adat, hingga 

ditokohkan karena kepemilikan harta (kekayaan yang dapat berupa aset, 

seperti tanah, perusahaan, dan lain-lain). Dalam hal ini, peneliti akan 

mengerucutkan pembahasan kepada relasi antara Pangulu dan Maujana 

Nagori Rambung Merah, dikarenakan terdapat temuan yang 

mengindikasikan antara keduanya, yang juga menyangkut pihak lain diluar 

Pemerintah Nagori Rambung Merah. 

Pangulu merupakan warga Huta VI yang sebelumnya berprofesi 

sebagai pengusaha furnitur. Pangulu juga memiliki banyak relasi kepada 

kontraktor bangunan. Banyak yang menduga bahwa, pangulu juga memiliki 

ambisi terhadap proyek-proyek pembangunan fisik milik pemerintah desa. 

Hal demikian disampaikan oleh Martogi Sitohang selaku masyarakat 

Nagori Rambung Merah; 

“Kepala desa dulu itu punya toko mebeul, sekarang tidak 

ada yang meneruskan. Paling-paling dia itu pernah ikut 

proyek-proyek begitu, jadi banyak kenal dengan orang-

orang proyek. Makannya dia buat-buat jalan itu karena 

banyak kenalan kontraktor. Itu mesin giling semen itu kan 

kawan dia yang punya, selender itu juga kawan dia yang 
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punya. Jadi wajar lah, ketika seseorang itu punya akses, 

pasti mementingkan urusan pribadi…. Tapi sulit juga kita 

mau bilang wajar, karna gimana buat-buat jalan semua 

itu kan duit rakyat, takutnya korupsi atau apa kan nggak 

tau masyarakat ini.”110 

 

Kemudian ditinjau pada saat pemilihan Kepala Desa Nagori 

Rambung Merah, pangulu yang saat ini menjabat memiliki keterkaitan 

dengan pengusaha transportasi (angkutan umum). Hal demikian tentunya 

sinkron dengan upaya pengembangan BUMDes tahun anggaran 2016 yang 

direncanakan bergerak dalam bidang transportasi. Kendati demikian, 

rencana tersebut tidak terealisasi (tidak jadi dirumuskan). Hal demikian 

disampaikan oleh Marta Hutabarat selaku masyarakat Nagori Rambung 

Merah; 

“Dia itu kan kawannya pak Riko, jadi pak Riko itu dia 

punya armada buat angkutan umum, banyak duit dia itu. 

Tapi dia simpan mobil itu di Tapian Dolok (nama daerah), 

nggak disini… Nah memang iya, kalau masyarakat yang 

mengerti pasti berpikir seperti itu (praktik money politik 

yang dilakukan oleh pangulu pada saat pemilihan kepala 

desa)… Kalau kami masyarakat ini, yang penting kalau 

bisa jangan korupsi, pikirkan juga masyarakat itu 

bagaimana, jalan rusak begini seharusnya kan diperbaiki, 

sebagai pemerintah kan memang harus inisiatif.”111 

 

Pangulu Nagori Rambung Merah tercatat sebagai warga Huta VI, 

dimana wilayah Huta VI menjadi lokasi pembangunan jalan dan drainase 

                                                             
 

110Martogi Sitohang, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 
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paling banyak. Tentunya, pangulu memiliki kewenangan secara normatif 

untuk memutuskan wilayah pembangunan. Hal ini berkaitan dengan 

pengertian konstelasi “infrastruktur” politik itu sendiri. Secara politis, hal 

demikian menggambarkan bahwa pangulu memprioritaskan pembangunan 

pada wilayah yang sekaligus menjadi domisilinya. Tercatat pada tahun 2018 

tahap pertama, pembangunan drainasi di Huta VI menggunakan anggaran 

sebesar Rp. 160.257.705. Kemudian pada tahap kedua menggunakan angaran 

sebesar Rp. 60.080.300.112 Hal demikian disampaikan oleh Martogi Sitohang 

selaku masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Ya mungkin saja, tapi nggak tahu juga (mengenai 

pemilihan wilayah Huta VI yang paling banyak dibangun 

berdasarkan domisili pangulu). Ya memang 

memungkinkan, karena memang kan dia tinggal disitu 

(Huta VI), banyak kenal dengan orang-orang situ juga, 

dan mungkin pendukungnya banyak orang situ juga kan…. 

Oo kalau anggaran saya nggak tahu, tapi yang jelas 

memang paling banyak disitu (pembangunan jalan di 

Huta VI), saya kan sempat bantu-bantu juga, tapi nggak 

disitu.”113 

 

5.3.2 Tahapan Perumusan Program Pembangunan Infrastruktur 

Tahapan-tahapan perumusan program tentunya bertolak dari 

perencanaan, kemudian mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada 

program yang direncanakan, kemudian distribusi hingga pada program 

direalisasikan. Hal demikian harus dapat digambarkan secara skematis dalam 

                                                             
 

112Peraturan Nagori Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, 

Lampiran anggaran, kolom “Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori” 
113Martogi Sitohang, Ibid 
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perencanaan, yang bertujuan memperoleh ukuran yang jelas mengenai 

dampaknya dalam berbagai macam hal. Dalam hal perencanaan 

kebijakan/program Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018, pangulu 

beserta perangkat nagori hanya mengacu pada program pembangunan tahun 

anggaran sebelumnya, dimana terdapat betonisasi jalan, dan pembuatan 

drainase. Tahun anggaran 2018 diupayakan agar ada perbaikan serta perluasan. 

Kemudian, hal demikian juga mengacu pada keluhan warga terkait fasilitas 

jalan yang telah rusak, dan pembangunan drainase di Huta I yang sudah rusak 

sejak pembangunan pada tahun 2016. Hal demikian disampaikan oleh Sarmedi 

Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Di Huta 1 kan memang rusak parah itu, jalan, saluran-

saluran itu rusak parah…. Kami mengacu ke program-

program belemunya (tahun anggaran 2017), dan 

keinginan warga juga seperti itu. iya, karna itu pangulu 

itu mau buat perbaikan-perbaikan disitu (Huta 1). iya 

memang, salahnya kan kita tidak disertakan (perumusan 

program).”114 

 

Tahap perencanaan merupakan tahap pengukuran mengenai 

penyesuaian suatu kemampuan pembiayaan, dengan rencana program yang 

akan direalisasikan. Namun, tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan, khususnya mengenai dana desa. Dalam hal 

prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018, terjadi ketidaksesuaian 

antara peraturan perundangan yang ada. Lebih spesifik, Peraturan Bupati 

Simalungun Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 
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Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten 

Simalungun Tahun Anggaran 2018, merumuskan bahwa prioritas penggunaan 

dana desa tahun 2018 diperuntukan bagi pembiayaan program dan kegiatan 

dibidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.115 

Sedangkan, terdapat penjelasan lanjutan yang dinilai memiliki makna 

yang absurd, yakni  prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.116 

Lintas bidang yang dimaksud yakni, kegiatan produk unggulan nagori, 

BUMDes, sarana olahraga, dan embung desa. Hal demikian sesuai dengan 

Permendes No.19/2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2018. Namun ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa dana desa 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam 

prioritas penggunaan dana desa.117 Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan 

bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak memiliki aturan yang jelas, benar-

benar disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dalam hal ini, ketidakjelasan aturan 

berpotensi timbulnya inefisiensi anggaran yang dirumuskan oleh Pemerintah 

Nagori. 

Dalam hal standar perumusan program, setidaknya terdapat beberapa 

poin yang perlu diperjelas agar akuntabilitas dari pelaksanaan suatu program 

dapat terpenuhi. Selain itu, perencanaan akan dapat disesuaikan secara matang, 

antara program yang akan direalisasikan dengan biaya yang harus dikeluarkan. 

                                                             
 

115 Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 

Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggaran 2018, Pasal 12 ayat (1) 
116Ibid, Pasal 12 ayat (2) 
117Ibid, Pasal 21 
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Hal demikian dinilai penting dikarenakan anggaran desa juga memiliki 

keterbatasan, sehingga harus benar-benar disesuaikan dengan perumusan 

program, serta disesuaikan juga dengan sarana dan pra-sarana yang dimiliki. 

Sehingga dalam hal ini pelaksana program memiliki ukuran kerja yang jelas. 

Oleh karena itu, berikut peneliti paparkan dalam skema penggambaran 

perencanaan program; 

A. Masukan (Input) 

Masukan tentunya sudah dapat dilihat dalam proporsi Dana Desa 

tahun anggaran 2018 melalui Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan Penggunaan 

Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2018, 

yang dihitung dalam beberapa skema, yakni Alokasi Dasar, Alokasi Afirmatif 

dan Alokasi Formula. 

Besaran Alokasi Dasar setiap nagori dihitung dengan cara membagi 

alokasi dasar Kabupaten Simalungun dengan jumlah desa yang ada di 

Kabupaten Simalungun.118 Kemudian alokasi afirmatif setiap nagori diberikan 

kepada nagori tertinggal dan nagori sangat tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin sangat tinggi,119 yang tentunya didasarkan pada hitungan 

prosentase yang sesuai. Besaran alokasi formula setiap nagori dihitung dengan 

bobot sebagai berikut; (a) 10% jumlah penduduk, (b) 50% angka kemiskinan, 

(c) 15% luas wilayah, dan (d) 25% tingkat kesulitan geografis.120 Setelah 

melalui tahap perhitungan yang mengacu pada Perbup tersebut, 
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pengalokasiannya akan disatukan dengan sumber pendapatan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun. 

B. Keluaran (output) 

Dalam poin keluaran, anggaran harus dihitung secara detail mengenai 

apa saja yang masuk dalam pembiayaan (yang dianggarkan). Termasuk dalam 

hal operasional pembangunan, biaya jasa pekerja, dan lain-lain. Anggaran 

keluaran juga dimaksudkan pada seberapa besar dana yang akan terserap, agar 

penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran dapat digambarkan secara 

jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dalam kerangka keuangan desa, output 

akan mengacu pada SILPA Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal ini, penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2018 mencapai 

100%, atau tidak ada SILPA sama sekali. 

C. Hasil (outcome) 

Berbicara mengenai hasil, artinya berbicara mengenai alokasi 

anggaran yang digunakan untuk semua program yang direncanakan. 

Tentunya bertujuan agar perencanaannya menjadi terukur dan matang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, penyerapan dana desa di Nagori 

Rambung Merah dinilai cukup maksimal. Atau dengan kata lain hasilnya 

cukup sesuai dengan apa yang direncanakan/dirumuskan. Berikut peneliti 

paparkan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemeliharaan 

drainase serta jalan desa;121 

1. Pengerjaan Parit Pasangan Gg. Keluarga Huta VI Rp. 17.598.850 

2. Pengerjaan Parit Pasangan Gg. Tarigan Huta II Rp. 56.956.100 
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3. Pengerjaan Parit Pasangan Jl. Kp. Baru Huta III Rp.57.196.900 

4. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Patmos Huta VII Rp. 116.329.500 

5. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Dolok Maratur Huta VII Rp. 117.318.900 

6. Pengerjaan Plat Beton Jl. Kamboja Huta VI Rp. 6.080.300 

7. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Sahata Huta VI Rp. 160.257.750 

8. Pengerjaan Pengaspalan Jl. Makmur Huta I Rp. 115.959.300 

9.  Pengerjaan Rabat Beton Jl. Kapuk Huta V Rp. 33.773.400 

D. Manfaat (Benefit) 

Berkaitan dengan kemanfaatannya dinilai kurang maksimal, 

dikarenakan seluruh anggaran yang bersumber dari dana desa (APBN) 

digunakan hanya untuk pembangunan fisik. Tercatat pada tahun anggaran 

2018, tidak ada dana untuk Pembinaan Kemasyarakatan. Kemudian 

sebagian juga digunakan untuk operasional pemerintahan. Hal demikian 

disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung 

Merah; 

“Ya semua itu, semua kita gunakan untuk keperluan 

masyarakat. Jalan ini juga diperlukan masyarakat, 

mereka ingin kemana-mana otomatis juga terbantu. Apa 

itu, drainase, semua itu kebutuhan masyarakat. Seperti 

ada itu salah satu warga menggunakan gorong-gorong 

untuk gudang, akhirnya banjir…. Ya ada juga sebagian 

untuk bantuan sosial, seperti acara keagamaan atau apa, 

perlulah itu kita dukung.”122 
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Gambar 5.2 

Kondisi Pembangunan Drainase 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung Merah 

E. Dampak (impact) 

Mengenai dampak, tentunya cukup berguna mengingat jalan dan 

drainase digunakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal perumusan program 

(penentuan program prioritas), dampak harus dapat diukur secata matang dan 

menyeluruh. Kemudian dalam kerangka perencanaan program yang disusun, 

berdasarkan fungsi daripada jalan dan drainase, berdampak sangat baik bagi 

masyarakat. Yang direncanakan sesuai dengan yang terealisasi. Saat ini jika 

kondisi hujan, air yang menggenang semakin cepat surut. Terlebih pada 

gorong-gorong yang ada dibelakang rumah dapat difungsikan secara maksimal 

dengan adanya konsentrasi pembangunan drainase. Marta Hutabarat selaku 

Masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Ya cukup baik, namanya juga jalan kan, pasti kami 

masyarakat itu butuh. Kalau jalan bagus yak an enak juga 

kemana-mana enak… Itu ada gorong-gorong belakang 

rumah itu, dulu dijadikan gudang, sekarang kalau hujan 

air lancar mengalir. Dijalan, genangan-genangan itu juga 

sudah nggak ada, cepat surut dia kalau hujan.” 
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Namun secara umum, perencanaan yang dilakukan memiliki sudut 

pandang yang sempit, yakni hanya pada lingkup pembangunan jalan dan 

drainase. Sangat disayangkan ketika memiliki dana yang cukup untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, namun tidak dilakukan. 

Terlebih masyarakat tidak mengetahui macam-macam hal/program dapat 

dibiayai oleh dana desa. Masyarakat hanya mengerti terdapat dana desa yang 

harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan warga. Hal demikian 

disampaikan oleh Marta Hutabarat selaku masyarakat Nagori Rambung 

Merah; 

“Ya itu tadi, sebenarnya kami ini yang penting ada 

keterbukaan begitu, mau bangun apa-apa ada 

keterbukaan…. itu saya kurang tau (penggunaan dana 

desa), yang kami tau ada anggaran dari pusat untuk 

pembangunan. Masyarakat kan hanya mengerti 

pembangunan itu secara fisik.”123 

Gambar 5.3 

Kondisi Jalan Sesudah Dilakukan Betonisasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung 

Merah 

                                                             
 

123Marta Hutabarat, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 
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5.3.3 Penentuan Program Prioritas dan Non-Prioritas   

Program-program terkait pembangunan tentunya harus disesuaikan 

dengan kemampuan pembiayaan nagori. Dalam hal ini Nagori Rambung 

Merah memprioritaskan pada pembangunan fisik. Kemudian pembangunan 

fisik pun memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu tetap harus 

disesuaikan dengan anggaran yang ada. Program-program prioritas sendiri 

setiap tahun dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagori, serta 

dianggarkan dalam APBDes. Mengenai program prioritas yang bersumber 

dari dana desa, setiap tahun juga dirumuskan melalui Peraturan Menteri 

Desa. 

Secara umum penentuan program prioritas didasarkan pada 

urgensitas kebutuhan masyarakat, atau setidaknya yang memiliki manfaat 

untuk jangka panjang dan mampu menyejahterakan masyarakat. Nagori 

Rambung Merah menetapkan program prioritas kepada pembangunan, serta 

pemeliharaan jalan dan drainase. Pangulu Nagori Rambung Merah 

mengklaim bahwa prioritas pembangunan diputuskan atas beberapa 

pertimbangan, yang juga sekaligus menjadi usulan warga. Hal demikian 

disampaikan oleh Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung 

Merah; 

“Kalau program-program itukan juga usulan dari warga. 

Ya setiap tahun memang kita tampung, warga ingin 

diperbaiki jalan dan selokan-selokan itu, kita tampung 

lalu kita kerjakan. Muajan juga adakan pertemuan-

pertemuan itu dengan tokoh-tokoh desa, lalu disampaikan 
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kepada kami… Dan kita lihat memang kondisinya rusak, 

karena hujan, kendaraan truk-truk itu, macam-macam.”124 

 

Terkait rumusan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Desa, pemerintah nagori cenderung mengesampingkan, 

dan lebih mendasarkannya pada usulan-usulan warga. Bahkan dalam hal ini, 

Pangulu Nagori Rambung Merah belum mengetahui prioritas penggunaan 

dana desa tahun 2018. Disisi lain, dikatakan bahwa sebagian prioritas 

penggunaan dana desa sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa Nagori Rambung Merah 

bukan hanya memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan 

jalan dan drainase, melainkan hampir tidak ada program pembangunan lain, 

bahkan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. 

Hal demikian disampaikan oleh Martua Simartama selaku Pangulu Nagori 

Rambung Merah; 

“Prioritasnya ya itu tadi kan, kita kan ada pertemuan-

pertemuan kan, lalu usulan warga pasti kami rumuskan, 

kami prioritaskan…. ada undang-undang yang mengatur 

juga, tapi sebaiknya kebijakan itu ya dari masyarakat 

yang meminta.”125 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

124Martua Simarmata, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 april 2019 
125Martua Simarmata, Ibid 
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Gambar 5.4 

Kondisi Jalan Sebelum Dibangun 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung 

Merah 

Dengan demikian penentuan program prioritas dan non-prioritas 

Nagori Rambung Merah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disamping 

itu, terdapat manfaat yang didapatkan masyarakat, namun dinilai tidak 

maksimal. Beberapa hal lainnya yakni terkait sebaran karakteristik 

masyarakat dengan spesifikasi yang berbeda seperti mata pencaharian dan 

kemampuan finansial, kurang mendapatkan manfaat secara maksimal. 

Bahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak ada. Padahal pada tahun 

anggaran 2016 sempat dirumuskan mengenai kebijakan terkait 

pengembangan BUMDes.126 

Tercatat bahwa sempat direncanakan pembentukan BUMDes yang 

bergerak dalam bidang transportasi (angkutan umum pedesaan). Namun 

disamping itu, rencana kebijakan tersebut menuai banyak kritik bahkan dari 

internal Pemerintahan Nagori, mengingat secara geografis letak Nagori 

                                                             
 

126Peraturan Nagori Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, lampiran pembiayaan 
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Rambung Merah berdekatan dengan pusat Pemerintahan Kabupaten 

Simalungun dan pusat ekonomi di Kabupaten Simalungun. Hal demikian 

disampaikan oleh Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung 

Merah; 

”Ada (BUMDes), tapi tidak aktif. Dalam artian ya sudah 

diambil alih itu, ada warga meneruskan usaha desa, tapi 

sudah mati sekarang tidak berkembang… Dulu sempat 

kami mau buat angkutan umum, saya mau itu diurus oleh 

masyarakat, melalui BUMDes. Tapi sulit memang, 

masyarakat kita itu susah diajak maju… Kita itu ya saling 

mengkritik juga (internal pemerintahan), padahal 

lumayan kan, bisa kami buat itu, lalu masyarakat dapat 

uang, dapat penghasilan.”127 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

127Martua Simarmata, Op;cit 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

A. Proses Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah 

Dalam perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2018, Dana Desa tidak dirumuskan secara spesifik mengenai 

alokasinya. Dana Desa hanya tercatat dalam kolom pendapatan nagori, yang 

kemudian alokasinya tercatat dalam kolom pembiayaan pembangunan dan 

bidang pembinaan kemasyarakatan. Pembangunan Nagori Rambung Merah 

sendiri memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, dimana hanya 

terdapat 2 program pembangunan, yakni pembangunan jalan dan drainase. 

Pembangunan tersebut menjadi prioritas sejak tahun anggaran 2016 hingga 

2018. Hal yang membedakan yakni perimbangan mengenai alokasi dana 

yang diperuntukan bagi pembinaan kemasyarakatan. Pada tahun anggaran 

2016, Nagori Rambung Merah mengalokasikan sebesar Rp. 29.500.000. 

Pada tahun anggaran 2017 mengalokasikan sebesar Rp. 4.500.000. Dan 

tahun anggaran 2018 tidak ada sama sekali alokasi selain pada 

pembangunan jalan dan drainase. 

Berkaitan dengan proritas penggunaan dana desa, Peraturan Bupati 

Kabupaten Simalungun Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun, dinilai 

tidak sinkron dengan Permenkeu tantang prioritas penggunaan dana desa 

tahun 2018. Terdapat beberapa pasal mengatur tentang prioritas penggunaan 

dana desa yang spesifikasinya tidak dikembangkan, yakni hanya mengenai 
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pembangunan fisik, pengembangan BUMDes, penyertaan modal bagi 

UMKM serta pembinaan kemasyarakatan. 

Berikut adalah prioritas penggunaan dana desa yang dirumuskan 

dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Pasal 4;  

(1) Prioritas   Penggunaan   Dana   Desa   untuk   membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan 

perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana 

olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan    sarana    olahraga    Desa    sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau 

BUM Desa Bersama. 

(5) Prioritas     penggunaaan     Dana     Desa     sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat 

Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

Kemudian peneliti juga memaparkan prioritas penggunaan dana 

desa tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun No. 12 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggfaran 2018 Pasal 3, yang terbagi dalam beberapa alokasi anggaran, 
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rumusannya yakni sebagai berikut; (a) Alokasi Dasar Setiap Nagori, (b) 

Alokasi Afirmatif Setiap Nagori, dan (c) Alokasi Formula Setiap Nagori. 

Penjelasan mengenai prosentase masing-masing alokasi dijelaskan dengan 

standarisasi tersendiri, yang dirumuskan dalam pasal-pasal selanjutnya. 

B. Proses Politik Dan Aktor-Aktor Yang Terlibat 

Secara umum aktor yang berperan dapat dilihat dalam dua 

perspektif, yakni “suprastruktur politik” dan “infrastruktur politik”. Dalam 

perspektif suprastruktur politik, sempat terjadi segregasi antara maujana dan 

pangulu pada perumusan anggaran tahun anggaran 2016 dan 2017, dimana 

keduanya memiliki preferensi pembangunan yang bertolak belakang. 

Perdebatan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana desa, yang akan 

digunakan untuk pengembangan BUMDes berbasis transportasi antar desa 

yang diajukan oleh pangulu, dan pembangunan tandon air yang diajukan 

oleh maujana. Namun keduanya tidak terealisasi dikarenakan antar pihak 

yang berbeda pandangan dalam hal ini memilih jalan tengah, yakni 

pembangunan jalan dan drainase. 

Kemudian dalam perspektif infrastruktur politik, pangulu memiliki 

kedekatan dengan pengusaha armada transportasi. Oleh karena itu 

pengembangan BUMDes yang gagal direncanakan berkaitan dengan bidang 

transportasi. Kedekatan dalam hal ini dinilai bukan hanya secara personal, 

melainkan berkaitan dengan proses pemilihan pangulu yang disinyalir 

disokong oleh dana kampanye yang diperoleh dari pengusaha transportasi 

tersebut.  

Pada tahun anggaran 2018 sendiri tidak banyak terjadi 

pertentangan, melainkan pihak pemerintah dinilai mengacuhkan fungsi 
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daripada Maujana dengan menyelesaikan segala macam administrasi, yang 

kemudian langsung diajukan kepada Maujana untuk disetujui. Disamping 

tidak melibatkan Maujana, pangulu terlalu berpatokan kepada usulan warga 

mengenai pembangunan, dimana pada dasarnya warga secara umum tidak 

mengetahui ketentuan-ketentuan penggunaan dana desa. 

Berkaitan dengan dampak (impact) dan manfaat (benefit), tentunya 

masyarakat merasa dimudahkan terkait dengan akses jalan dengan kondisi 

yang baik. Kemudian pada saat hujan juga sudah tidak timbul masalah 

(banjir). Perencanaan dengan realisasi pun dinilai cukup sesuai. Namun 

cukup disayangkan mengingat banyak program lain yang bisa 

direalisasikan, yang memiliki dampak langsung dalam pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Nagori Rambung Merah. 

6.2 Rekomendasi 

Suatu penelitian tentunya memiliki kesimpulan yang mampu menjawab 

permasalahan atas fenomena yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan proses 

pengelolaan dana desa untuk pembangunan Nagori Rambung Merah, yang dianalisa 

dalam kerangka konsep anggaran dan politik anggaran. Kesimpulan tersebut dapat 

dijadikan acuan baik dalam koridor akademisi, maupun dalam fenomena politik 

pemerintahan agar dapat memberikan motivasi bagi stakeholder untuk terus 

melakukan perbaikan. Oleh karena itu, rekomendasi atau saran yang dapat diajukan 

peneliti yakni sebagai berikut; 

1. Secara teknis Pemerintah Nagori Rambung Merah diharapkan segera melakukan 

perbaikan dalam hal komunikasi dan koordinasi, khususnya dalam kerangka 

“suprastruktur politik”. Hal demikian dikarenakan terdapat alur koordinasi yang 

buruk antar instrumen Pemerintahan Nagori, khususnya antara pangulu dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 
 

maujana. Disamping itu, perkuat gagasan melalui koordinasi dengan pendamping 

desa. Pangulu yang sejauh ini mendominasi perumusan anggaran dan kebijakan 

program pembangunan setidaknya akan dapat diimbangi dengan penguatan 

“power” instrumen Pemerintahan Nagori lainnya, melalui penguatan koordinasi. 

2. Pemerintah Nagori Rambung Merah juga diharapkan mampu memperluas 

wawasan mengenai pembangunan desa, bahwa pembangunan desa tidak serta 

merta hanya berfokus pada pembangunan fisik. Banyak hal-hal atau program-

program yang lebih memiliki dampak secara langsung untuk meningkatkan 

pengembangan sosial ekonomi masyarakat. 

3. Pemerintah Nagori Rambung Merah sedikit banyak harus lebih cermat lagi dalam 

perumusan Peraturan Nagori, baik mengenai anggaran (APBDes), maupun 

kebijakan mengenai program-program pembangunan, khususnya Rencana Kerja 

Pemerintah Nagori (RKPDes). Hal demikian dimaksudkan agar rumusan 

Peraturan Nagori tidak terpaku pada acuan yang sempit, yang dalam fenomena ini 

yakni hanya mengacu pada Peraturan Bupati. Pemerintah Nagori Rambung 

Merah diharapkan lebih terbuka kepada Peraturan Perundang-Undangan lainnya, 

yang tentunya banyak poin-poin yang dapat di-eksplore lebih dalam, mengingat 

prioritas penggunaan anggaran yang dirumuskan dalam Permendes No. 19 Tahun 

2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak dilaksanakan. 
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LAMPIRAN 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Nagori Rambung Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diperoleh dari sekretaris Nagori Rambung Merah 
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Gambar 2 

Daftar Hadir Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 

Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016 

 
Sumber: Dokumen Sekretaris Nagori Rambung Merah 
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Gambar 3 

Daftar Hadir Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

Rambung Merah Tahun Anggaran 2017 

 
Sumber: Dokumen Sekretaris Nagori Rambung Merah 
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Gambar 4 

Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagori (RKP) 

Rambung Merah Tahun Anggaran 

2018

 
Sumber: Dokumen Sekretaris Nagori Rambung Merah 
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Gambar 5 

Rancangan Peraturan Nagori Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagori 

Rambung Merah Tahun 2018 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 
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    Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 
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Foto Bersama Sekdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 
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Kantor Nagori Rambung Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 
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ABSTRACT 

Tri Bernhard Leonardo Purba, 2019.Village Fund Management in 2018 for 

Infrastructure Development in Rambung Merah Village, Simalungun Regency, 

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA, and Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc.. 

This research focuses on managing village funds in development efforts, which are also 

based on several things. The first relates to the use of village funds in Rambung 

MerahVillage, Simalungun Regency, which from the 2016 budget year to the fiscal 

year 2018 is only allocated for physical development in the form of roads and drainage. 

Second, the development policy differs from the priority of using village funds in 2018 

which is formulated in the Village Minister Regulation No.19 / 2017 concerning the 

Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2018. Therefore this study focuses 

on managing village funds in development efforts. This research uses descriptive-

qualitative method, where qualitative methods will produce descriptive data so that the 

results are in depth and detailed. The mechanism for determining informants uses 

purposive, because the focus of the discussion is on the use of village funds for physical 

development, which of course is the authority of the village government which is also 

the perpetrator, so that researchers can directly choose relevant informants. The 

concept of budget and budget politics is used as the basis and analysis knife of this 

study. Therefore the informants of this study were the village head, village secretary, 

village consultative institutions and Rambung Merah Village community. Then it 

relates to the political process of the budget which is considered transactional in 2016 

and 2017. There are findings related to the closeness of pangulu with businessmen in 

the field of transportation (public transportation), which then influences the process of 

formulating budget policies and establishing programs. In the sense that there is no 

debate at all related to the formulation of the village budget. The process of formulating 

a development program did not involve the community much. Regarding the legal 

basis, there are discrepancies between the rules of the Regents Regulations, with the 

Regulations above which regulate village funds, especially regarding the priority of 

village funds. This causes a lack of maximum development in the village order. 

Keywords; Village Funds, Development and Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Tri Bernhard Leonardo Purba, 2019, Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk 

Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun, 

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA, dan Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc.Sc.. 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan tahun 

2018 di Nagori Rambung Merah, yang sekaligus dilandasi oleh beberapa hal. Pertama 

berkaitan dengan penggunaan dana desa pada Nagori Rambung Merah, Kabupaten 

Simalungun, yang dari tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2018 hanya 

dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Kedua, kebijakan 

pembangunan tersebut berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 

yang dirumuskan dalam Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa TA 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana 

metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif sehingga 

memperoleh hasil secara mendalam dan detail. Mekanisme penentuan informan 

menggunakan purposive, dikarenakan fokus pembahasannya mengenai penggunaan 

dana desa untuk pembangunan fisik, yang tentunya kewenangan berada pada 

pemerintah desa yang sekaligus menjadi pelaku, sehingga peneliti dapat langsung 

memilih informan yang relevan. Oleh karena itu informan penelitian ini yakni pangulu, 

sekretaris nagori, maujana dan masyarakat Nagori Rambung Merah. Konsep anggaran 

dan politik anggaran dijadikan dasar serta pisau analisis penelitian ini Kemudian 

berkaitan dengan proses politik anggaran yang dinilai transaksional pada tahun 2016 

dan tahun 2017. Terdapat penemuan terkait kedekatan pangulu dengan pengusaha 

bidang transportasi (angkutan umum), yang kemudian mempengaruhi proses 

perumusan kebijakan anggaran dan pembentukan program. Kendati demikian program 

yang menyertakan BUMDes untuk pengadaan transportasi umum pedesaan tidak jadi 

dirumuskan. Pada tahun 2018 justru sebaliknya, tidak ada perdebatan sama sekali 

terkait dengan perumusan anggaran nagori. Proses perumusan program pembangunan 

pun tidak banyak melibatkan masyarakat. Terkait dasar hukum, terdapat 

ketidaksesuaian antara aturan-aturan pada tatanan Peraturan Bupati, dengan Peraturan 

Perundangan diatasnya yang mengatur dana desa, khususnya mengenai prioritas 

penggunaan dana desa. Hal demikian menyebabkan kurang maksimalnya 

pembangunan pada tatanan nagori.  

Kata Kunci; Dana Desa, Pembangunan, dan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan satuan terkecil pemerintahan yang setidaknya memiliki 

otoritas untuk melakukan pembangunan. Pembangunan sendiri berkaitan dengan 

pembiayaan yang didalamnya terklasifikasi dalam beberapa instrumen pembiayaan. 

Selain itu, secara politis pemerintahan desa juga dapat mengakses relasi/jaringan 

kepada instrumen pemerintahan yang ada diatasnya. Sehingga ketika seseorang 

memiliki ambisi untuk berkarir dalam politik, tentunya menjadi bagian daripada 

pemerintahan desa dapat menjadi salah satu pilihan untuk ditempuh. Berkaitan dengan 

politik desa, tentu perlu menaruh perhatian atas kajian-kajian ilmiah mengingat 

terdapat kedudukan yang cukup prestisius dalam tatanan desa. Mekanisme demokrasi 

prosedural yang didalamnya terdapat transparansi, serta muatan edukasi politik untuk 

masyarakat secara tidak langsung dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan 

pemerintahan desa. 

Penelitian ini dilakukan pada Nagori Rambung Merah, Kabupaten 

Simalungun dengan disimpulkan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan politik desa, khususnya mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan 

fisik. Pembangunan yang dilakukan hanya sebatas pembangunan jalan dan drainase, 

dengan tidak merumuskan program-program lain yang lebih dapat menyentuh sektor 

perekonomian masyarakat secara langsung. 

Dalam kebijakan pembangunan tersebut, faktanya terdapat ketimpangan 

pendapatan masyarakat yang cukup tinggi. Dana Desa bahkan kurang menyentuh aspek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ekonomi masyarakat secara langsung. Perekonomian Nagori Rambung Merah lebih 

banyak terbantu oleh karena letak geografis nagori berdekatan dengan pusat 

pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kemudian karakteristik wilayah Nagori 

Rambung Merah tidak mengindikasikan adanya masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pembangunan drainase, seperti halnya banjir. Nagori Rambung Merah sendiri 

secara geografis dan secara administratif merupakan salah satu dari enam belas (16) 

Nagori dan Kelurahan di Kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Simalungun dan 

memiliki luas Wilayah 1.325.000 M² ( 132,5 Ha ).1 

Mata pencaharian masyarakat Nagori Rambung Merah sendiri saat ini 

didominasi oleh pedagang. Kendati demikian, mata pencaharian sebagai petani masih 

dapat terlihat. Berbanding terbalik dibandingkan dengan 7-8 tahun yang lalu dimana 

sektor pertanian masih menjadi tumpuan mayoritas masyarakat Nagori Rambung 

Merah.Disamping itu, saat ini masyarakat petani menjadi yang minoritas dikarenakan 

adanya pergeseran corak masyarakat perkotaan. Masyarakat Nagori Rambung Merah 

sendiri tidak memiliki organsisasi kelompok tani yang umumnya mampu 

menjembatani antara petani dan pemerintah. Petani juga kesulitan dalam hal distribusi 

hasil produksi, bahkan dalam hal memperoleh pupuk serta bibit padi. sekali lagi sangat 

disayangkan ketika dana desa kurang mampu menopang kegiatan ekonomi para petani. 

Sedangkan pada tahun 2018 sendiri prioritas penggunaan dana desa salah 

satunya adalah embung desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Hal 

                                                             
1Buyung Irawan Tanjung (Sekretaris Nagori Rambung Merah),Profil Nagori Rambung Merah, 2017, Hlm: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



demikian seharusnya juga diprioritaskan pada Nagori Rambung Merah guna 

menyejahterakan masyarakat petani. Disisi lain, fungsi nagori dan pangulu sebagai 

eksekutor pembangunan tidak berbeda dengan Pemerintahan Desa pada umumnya. 

Kemudian juga terdapat permasalahan mengenai tempat pembuangan sampah yang 

tidak memenuhi kapasitas. Kemudian terkait dengan potensi-potensi ekonomi 

perdagangan juga tidak terwadahi dengan baik. Juga tidak ada BUMDes yang tentunya 

dapat memiliki fungsi yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi masyarakat 

Nagori Rambung Merah.2 

Tentunya nagori memiliki instrumen-instrumen penunjang pembangunan 

desa, seperti halnya Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Dana desa 

sendiri berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), sedangkan Anggaran Dana 

Desa berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten.Dana Desa maupun Anggaran Dana 

Desa memiliki spesifikasi penggunaan masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk diketahui khalayak mengenai alokasi, serta fungsi aparat desa sebagai pihak yang 

berwenang dalam mengelolanya. Baik Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa, 

keduanya tentu sangat berguna bagi visi pembangunan pemerintah pusat saat ini, yakni 

membangun dari desa. Jika dilakukan secara masif, pembangunan desa tentunya sangat 

bisa menunjang pembangunan nasional, mengurangi angka kemiskinan dan 

pengangguran, serta secara mendasar dapat memberi kesempatan bagi warga desa 

untuk bersaing. 

Dengan disahkannya UU NO. 6. Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa 

mendapatkan wewenang lebih besar daripada sebelumnya dalam tata pemerintahan 

                                                             
2Hasil wawancara oleh Arya Nasution sebagai staf administrasi Nagori Rambung Merah, pada tanggal 12 

Februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NKRI. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 

Artinya dibeberapa wilayah Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk 

penyebutan desa. 

Nagori sendiri merupakan penyebutan Pemerintahan Desa di Provinsi 

Sumatera Utara. Sedangkan penyebutan kepala desa yaitu pangulu. Penggunaan istilah 

nagori dan pangulu dibakukan dalam setiap diksi formal yang berkaitan dengan 

Pemerintahan Desa, khususnya dalam perumusan peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah. Contohnya penyebutan desa dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Simalungun, ataupun Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagori. 

Dalam koridor demokrasi, baik demokrasi substansial maupun prosedural, 

transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen kunci agar pelaksanaan 

pembangunan menjadi maksimal. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang 

baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol berjalannya pembangunan. 

Hal demikian sekaligus menjadi hipotesis sementara, bahwa kemajuan pembangunan 

Nagori Rambung Merah juga berbanding lurus dengan karakteristik masyarakat 

perkotaan. 

                                                             
3Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemerintahan Desa merupakan eksekutor yang umumnya memiliki 

kecenderungan pada keterbatasan dana. Oleh karena itu, DD yang sering disebut 

dengan dana desa memang memberikan kontribusi besar dalam hal pembangunan desa. 

Mekanisme-mekanisme formal dalam hal pemanfaatan dana desa ini sangat diperlukan 

agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya melalui 

peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-undang hingga Peraturan Desa. 

Kabupaten Simalungun sendiri memiliki 50% desa yang menyandang status 

wilayah tertinggal pada tahun 2017.4 Namun saat ini telah banyak perbaikan melalui 

pembangunan daerah yang umumnya ditunjang dengan pembangunan desa, khususnya 

desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pematang Siantar, yakni Desa/Nagori 

Rambung Merah. Hal demikian memiliki konsekuensi logis dimana corak masyarakat 

pedesaan mulai bergeser pada corak masyarakat perkotaan diwilayah ini. Banyak 

masyarakat Nagori Rambung Merah mulai beralih menjadi pelaku bisnis ritel. Banyak 

ruko-ruko diperjual-belikan untuk keperluan berjualan. Barang-barang ritel baik 

sandang maupun papan mulai terjangkau dan mudah diperoleh masyarakat. Kemudian 

NJOP yang meningkat secara signifikan juga menjadi peluang masyarakat untuk 

meningkatkan taraf ekonomi keluarga. 

Hal demikian berbanding terbalik dengan beberapa Nagori di Kabupaten 

Simalungun, seperti Nagori Simbolon yang sangat jauh dari sentuhan pembangunan 

pemerintah. Nagori Simbolon sendiri berlokasi cukup jauh dari Kota Pematang 

                                                             
4Ricky Fernando Hutapea, Senin 23 Januari 2017, dalam websitesindonews.com, Pemkab Simalungun 

Wajibkan 75% Dana Desa untuk Bangun Infrastruktur, 

https://daerah.sindonews.com/read/1173494/191/pemkab-simalungun-wajibkan-75-dana-desa-untuk-

bangun-infrastruktur-1485174762, diakses pada 11 November 2018, pukul 22.30 
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Siantar.5 Dengan akses jalan yang sangat terbatas tentunya banyak aspek daripada 

kebutuhan masyarakatnya tidak terpenuhi. Karakteristik masyarakat yang berbeda ini 

yang melandasi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Aktifitas masyarakat 

perkotaan tentunya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Aktifitas ekonomi hingga 

jangkauan pendidikan formal jauh lebih terpenuhi pada Nagori Rambung Merah. Oleh 

karena itu, pengetahuan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah dinilai cukup 

mumpuni. Nagori Rambung Merah juga memiliki jumlah penduduk terbanyak 

dibandingkan dengan semua nagori yang masuk dalam wilayah administrasi 

Kabupaten Simalungun.6 Kemudian Nagori Rambung Merah menjadi salah satu nagori 

dengan tingkat pembangunan yang pesat. 

Kendati demikian, masih terdapat masyarakat miskin yang masih memerlukan 

bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintahan Nagori merupakan eksekutor 

pada level terdekat, yang dinilai lebih mampu mengidentifikasikan penerima 

klasifikasi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Disamping itu, Dana 

Desa memiliki instrumen bagi pembangunan desa yang secara langsung menyentuh 

perekonomian masyarakat miskin. 

Oleh karena adanya indikasi-indikasi pembangunan infrastruktur yang tidak 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terlebih diluar ketentuan prioritas 

penggunaan dana desa, sekaligus menjadi fokus daripada penelitian ini. Dalam hal ini 

peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan dana desa terkait pembangunan 

                                                             
5Opo Tim, Senin 30 Januari 2017, dalam oposisi-news.com, Tidak Tersentuh Pembangunan, Masyarakat 

Simbolon Tengkoh Kecewa Kinerja Pemkab Simalungun,http://www.oposisi-news.com/tidak-tersentuh-

pembangunanmasyarakat-simbolon-tengkoh-kecewa-kinerja-pemkab-simalungun.html, diakses pada 11 

November, pukul 22.15 
6Opcit, diakses pada 11 November, pukul 22.45 
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infrastruktur fisik yang ada di Nagori Rambung Merah. Penelitian ini akan ditunjang 

oleh data-data mengenai program pembangunan infrastruktur di Nagori Rambung 

Merah, khususnya pembangunan drainase dan jalan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur 

Pemerintahan Nagori Rambung Merah 2018? 

2. Bagaimana proses politik anggaran yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa untuk 

pembangunan infrastruktur Pemerintahan Nagori Rambung Merah 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian idealnya memiliki tujuan, agar mampu memberikan rumusan, 

deskripsi maupun hasil analisis dari apa yang diteliti. Berikut tujuan penelitian yang 

ingin dicapai; 

1.3.1 Untuk mengetahui proses penglolaan Dana Desa pada Pemerintahan Nagori 

Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. 

1.3.2 Untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan 

infrastruktur pada Pemerintahan Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, 

Kabupaten Simalungun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan peneliti mengenai hasil penelitian ini terklasifikasikan 

dalam manfaat secara akademis, dan secara praktis. Adapun manfaaat yang di harapakan 

dari penulis dari penelitian ini sebagai berikut; 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Bagi Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harapan penulis menganai hasil penelitian ini yakni agar dapat digunakan 

sebagai kajian dalam bidang studi Ilmu Politik mengenai politik struktural, yakni 

mengenai pemerintahan di Indonesia, khususnya Pemerintahan Desa yang berlokasi 

di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun. Selain itu, harapannya 

penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian 

berikutnya sebagai pengembangan studi Ilmu Politik, khususnya mengenai studi 

politik anggaran pada tataran Pemerintahan Desa. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, karena secara tidak 

langsung memberikan wadah bagi peneliti untuk memperoleh soft skill dalam studi 

Ilmu Politik, khususnya dalam konteks penelitian Ilmu Politik terkait peran 

Pemerintah Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah Nagori Rambung Merah 

Secara praktis, harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi 

Pemerintah Nagori Rambung Merah untuk meningkatkan kinerja pihak-pihak yang 

berkaitan dalam pembangunan desa. Sehingga Pemerintah Nagori Rambung Merah 

dapat mengembangkan program ataupun kebijakannya. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sekaligus dapat menjadi acuan bagi masyarakat Nagori 

Rambung Merah, agar mampu lebih berperan aktif dalam hal partisipasi 

pengawasan publik. Sehingga peran Pemerintah Nagori Rambung Merah dalam hal 

pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Dasar Teoritis 

2.1.1 Anggaran 

Istilah anggaran dikenal dalam konteks perencanaan kebijakan dalam 

sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Suatu organisasi akan 

berjalan jika program kerja yang akan dilaksanakan terencana dengan baik. 

Bukan hanya berkaitan dengan mekanisme program, melainkan dalam konteks 

pembiayaan. Berbicara pembiayaan, tentunya ada sumber pembiayaan itu 

sendiri. Untuk itu, baik pendapatan maupun pengeluaran suatu organisasi harus 

tercatat, serta direncanakan dengan baik.  

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 

metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.1 Dan menurut Nordiawan 

anggaran dapat juga dinyatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja 

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi 

organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar 

rencana tahunan tetapi juga merupakan   bentuk   akuntabilitas   atas   pengelolaan   

dana   publik yang dibebankan kepadanya.2 Oleh karena itu fungsi perencanaan 

anggaran sangat vital dan berkaitan secara langsung terhadap, sejauh mana 

                                                             
1 Mardiasmo,Manajemen  Penerimaan  Daerah  dan  Struktur  AnggaranPendapatan Belanja Daerah 

dalam Era Otonomi Daerah,2010, Jakarta; Siaga, Hlm: 61 
2Ibid, hal 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



program yang akan dilaksanakan mampu memberikan manfaat ditengah segala 

keterbatasan pembiayaan. 

Dalam hal ini, eksistensi masyarakat dengan corak perkotaan mulai 

tumbuh dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai Pembangunan Daerah. 

Pembangunan Daerah yang baik tentunya pembangunan yang dilandasi dengan 

prinsip-prinsip demokrasi yang salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas 

dewasa ini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat agar mampu 

berpartisipasi dalam peran pengawasan terhadap pemerintahan. 

Berbicara mengenai pemerintahan tentunya tidak dapat dilepaskan 

dengan tata kelola. Tata kelola suatu pemerintahan selalu ditujukan agar mampu 

mengejawantahkan kepentingan-kepentingan bangsa, hingga pada tataran 

praktis. Disamping itu, suatu sistem akan berhasil jika disesuaikan dengan 

kebutuhan, serta karakteristik tempat dimana sistem itu akan diterapkan. Baik 

dalam karakteristik wilayah geografis, karakteristik sosial budaya, serta 

karakteristik ekonomi harus menjadi dasar dari suatu sistem yang akan dibangun. 

Kemudian hal-hal mengenai sosial, politik, ekonomi, dan budaya selalu berubah, 

begitu pula dengan sistem yang menyertainya. Jika ingin berjalan dan 

berkembang, suatu tatanan masyarakat harus berani menyelaraskan sistem, 

sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan. 

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan 

administrasi pemerintahan. Administrasi selalu berbicara teknis, namun dilandasi 

dengan aturan yang legal. Faktanya, aturan di Indonesia memiliki kecenderungan 

tumpang tindih. Atau sedikitnya bersumber dari berbagai aturan pokok yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kompleks. Dalam suatu permasalahan, aparatur sipil negara dapat mengambil 

kebijakan berbeda, dan dari rujukan aturan yang berbeda. Walaupun keduanya 

ditujukan untuk menjawab permasalahan yang sama. 

Pemerintahan yang dalam praktik tata kelolanya kurang bisa beradaptasi 

tentunya menjadi pemerintahan yang buruk. Tata kelola yang buruk sangat rentan 

akan runtuhnya sistem. Banyak hal yang dapat menyebabkan suatu sistem 

pemerintahan tidak berfungsi secara maksimal. Seperti korupsi, kredibilitas serta 

kapasitas aparatur yang kurang memadai akibat disfungsi merit system dalam 

pola rekruitmentnya. Pada negara demokrasi tentunya hal demikian dapat 

menimbulkan permasalahan kepercayaan publik yang menurun. Pada akhirnya, 

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, akan timbul tuntutan-

tuntutan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal demikian 

tentunya berkaitan erat dengan masyarakat secara umum, atau dengan kata lain 

yakni sektor publik. 

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik mempunyai 

beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat 

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian 

kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Berikut Peneliti 

paparkan dalam poin per poin;3 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan, begitu juga organisasi 

pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran memiliki fungsi perencanaan agar 

                                                             
3Ibid, Hlm: 26-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



suatu organisasi mampu mencapai tujuan, melalui perumusan tujuan. Secara 

teknis, fungsi perencanaan daripada anggaran pemerintahan lebih kepada 

ukuran mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan organisasi 

pemerintahan, menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk segala hal 

mengenai pembangunan ataupun program-program, serta memprediksi hasil 

yang diperoleh. Berikut adalah fungsi perencanaan daripada anggaran 

menurut Mardiasmo; (a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar 

sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, (b) Merencanakan berbagai 

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan 

alternatif sumber pembiayaannya, (c) Mengalokasikan dana pada berbagai 

program dan kegiatan yang telah disusun, (d) Menentukan indikator kinerja 

dan tingkat pencapaian starategi.4 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Dalam teknis penganggaran, kerap ditemukan anggaran-anggaran 

yang tidak diperlukan namun dianggarkan, akhirnya menimbulkan biaya 

berlebihan untuk program-program yang dicanangkan (overspending). 

Kemudian dalam anggaran juga dikenal Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan 

dalam satu tahun anggaran (SILPA). Jika SILPA terlalu banyak, artinya 

mendekati indikasi penyerapan anggaran yang buruk (underspending). 

Disamping itu terdapat biaya-biaya salah sasaran dalam program-program 

yang bukan prioritas. Sangat disayangkan jika program lain yang lebih 

bermanfaat kekurangan biaya yang diakibatkan dengan inefisiensi anggaran. 

                                                             
4Ibid, Hlm: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beberapa hal tersebut menjadi dasar daripada fungsi kontrol dalam suatu 

proses penganggaran pada organisasi pemerintahan. Disamping itu, fungsi 

kontrol dalam anggaran membantu meyakinkan masyarakat bahwa 

pemerintah melakukan penganggaran yang efisien. 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, 

anggaran berfungsi untuk mendorong, menstabilkan serta mengkoordinasikan 

kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan setidaknya dapat melakukan 

perencanaan ekonomi atas rencana pembangunan yang akan dilakukan 

Pemerintahan Desa. 

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool) 

Pada sektor publik, anggaran dapat digunakan melalui suatu 

kesepakatan. Kesepatakan demikian dinilai memiliki unsur politik dimana 

didalamnya mengatur prioritas penggunaan anggaran atas segala macam 

kepentingan yang ada. Secara teknis Pemerintahan Desa melakukan 

musrenbang dengan masyarakat. Kemudian BPD juga membantu untuk 

menyesuaikan anggaran yang ada dengan kebutuhan (rencana pembangunan). 

Disamping itu, aktor-aktor yang memiliki wewenang dalam hal perumusan 

kebijakan dinilai berpotensi memiliki kepentingan yang juga bermacam-

macam. Oleh karena itu, diskursus anggaran menjadi hal mutlak agar 

pembangunan dapat direalisasikan secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication tool) 

Setiap   unit   kerja   pemerintah   terlibat   dalam   penyusunan   

anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat 

komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus 

dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.5 

6. Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool) 

Anggaran mampu dijadikan ukuran mengenai kinerja suatu 

pemerintahan. Sejauh mana suatu pemerintahan mampu menggunakan 

anggaran yang ada, dengan memaksimalkan hasil yang didapat, yakni 

kesejahteraan masyarakat. Kemudian ukuran mengenai upaya pemerintah 

dalam memaksimalkan potensi-potensi wilayah yang kemudian diolah dan 

membuahkan hasil. 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool) 

Anggaran mampu menjadi alat motivasi bagi stake holder yang 

memiliki kepentingan diatasnya. Baik itu masyarakat yang memang menjadi 

sasaran program yang diselenggarakan menggunakan anggaran, maupun aktor 

                                                             
5Ibid, hal 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemerintah itu sendiri karena secara politis memiliki wadah aktualisasi untuk 

citra diri. Belum lagi jika terdapat indikasi-indikasi “kecurangan” yang 

memanfaatkan anggaran publik menjadi keuntungan pribadi/kelompok. 

Praktis perumusan anggaran akan diwarnai manuver-manuver politik yang 

bersifat destruktif, dan kemudian berimbas pada masyarakat. 

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere) 

Anggaran mampu menciptakan ruang publik dimana setiap orang 

memiliki “reaksi” atas “aksi” pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran itu 

sendiri. Faktanya, tidak semua kelompok memiliki akses yang setara dalam 

menjangkau rencana-rencana kebijakan yang akan diberlakukan. Hal 

demikian menyebabkan akan ada segregasi antara kelompok yang terorganisir 

dengan kelompok yang tidak/kurang terorganisir dalam suatu perumusan 

anggaran pemerintahan. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara bagi 

kelompok yang tidak terorganisir, maka mereka berpotensi mengambil 

tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot 

dan sebagainya. Hal demikian terjadi pada beberapa desa di Indonesia yang 

kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan publik pada pemerintahan 

desa. 

2.1.2 Politik Anggaran 

Politik Anggaran merupakan dua istilah yang digabungkan. Artinya, 

interpretasi mengenai politik anggaran tidak bisa dilepaskan dari interpretasi 

masing-masing politik dan anggaran itu sendiri. Seperti yang telah disinggung 

sebelumnya, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial.6 Dalam suatu pemerintahan, anggaran juga memiliki fungsi 

politik didalamnya. Tujuan daripada penganggaran tentunya harus dapat 

dipahami sebaik-baiknya oleh pemerintah itu sendiri. 

Kemudian anggaran dalam pemerintahan harus efektif, efisien, dapat 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dan berorientasi 

pada kinerja agar dapat menyesuaikan antara rencana kebijakan/program dengan 

kemampuan penyelenggara. Berkaitan dengan anggaran berorientasi pada 

kinerja, mempunyai pengertian bahwa anggaran harus terukur. Setidaknya harus 

mampu menggambarkan secara detail mengenai input (masukan), output 

(keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat)  dan  impact  (dampak).7 Hal 

demikian yang akan memberikan penilaian terhadap tinggi-rendahnya kapasitas 

anggaran suatu pemerintahan, dan sekaligus memastikan belanja yang dilakukan 

pemerintah didasarkan pada upaya pembangunan yang memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, 

memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya 

tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut 

diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh 

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh 

karena itu keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas 

dalam menyelenggarakan  tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain seperti 

                                                             
6Ibid, Hlm: 61 
7Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, Tesis, 2015, UGM, Hlm: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta 

partisipasi masyarakat.8 

Menurut Eko Suroto (2008) anggaran harus dilihat dari banyak sisi 

karena anggaran bersifat multidimensional. Anggaran harus dilihat dalam 

pemahaman sebagai berikut: Sebagai sebuah dokumen politik, anggaran hendak 

mengalokasikan sumber daya langka kepada masyarakat diantara kepentingan 

yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Sebagai dokumen ekonomi 

dan fiskal, anggaran menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi distribusi 

pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, 

mempromosikan lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas ekonomi. 

Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi pedoman dan pagu bagi belanja 

pemerintah. Sebagai dokumen manajerial dan administratif, anggaran menjadi 

isntrumen untuk mengarahkan penyediaan pelayanan publik.9 

Menurut Wildavsky dan Caiden, kedudukan dan domain politik 

anggaran selalu menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Persoalan anggaran 

dianggap sebagai   persoalan pemerintah, kelembagaan, tata kelola, kewenangan, 

kekuasaan, norma, ideologi, kebijakan dan pasar maupun persoalan sosial budaya 

serta politik jangka pendek. Definisi ruang lingkup dan batasan politik anggaran 

sering dianggap tidak jelas dan berada dimana saja. Namun umumnya politik 

anggaran dianggap merupakan domain peran negara karena sebagai analisis 

                                                             
8Wildavsky, Aaron, Naomi Caiden,Dinamika Proses Politik Anggaran, 2012, Yogyakarta: Matapena 

Cpnsultindo, Hlm: 41 
9Eko, Sutoro,Pro Poor Budgeting; Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah   Untuk   Pengurangan   

Kemiskinan, dalam IRE’S INSIGHT, Working Paper, IV, 2008, Yogyakarta: Institute For Research and 

Empowernment (IRE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kajian politik. Sehingga kekuataan politik menjadi faktor penting untuk 

merumuskan dan merencanakan anggaran. Dengan kata lain, konteks politik 

anggaran akan terkait dengan siapa yang berperan dan kemampuan negara dalam 

memberikan jaminan kepada rakyatnya.10 

Hal demikian sedikit banyak merefleksikan konstelasi dalam proses 

penganggaran pada pemerintahan. Bahwa keterlibatan beragam aktor dalam 

proses penyusunan anggaran pemerintah, menjadikan anggaran sebagai arena 

kontestasi politik. Fakta dilapangan yang sekaligus menjadi rahasia umum 

adalah, politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek 

dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Aturan dalam penentuan 

kebijakan/program hanya terletak pada level kepentingan masing-masing aktor, 

sedangkan masyarakat sering kali tidak berpartisipasi, dan bahkan tidak 

mengetahui proses yang terjadi dalam merumuskan anggaran. Sehingga 

masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa persen anggaran yang 

dilimpahkan untuk kesejahterannya. Hal demikian secara tidak langsung 

memberi stigma terhadap politik anggaran, yang dianggap hanya sebatas arena 

perebutan sumber daya publik. 

Dalam tataran ini maka dimensi politik anggaran akan selalu berkaitan 

dengan siapa memperoleh apa. Pembicaraan tentang siapa memperoleh apa itu 

mencakup dua fungsi anggaran, yakni alokasi dan distribusi. Kedua fungsi ini 

tentu tidak hanya berbicara mengenai perhitungan secara teknokratik, tetapi juga 

mengandung politik.11 Dengan demikian, politik anggaran pada prinsipnya 

                                                             
10Wildavsky, Aaron, Naomi Caiden, Op;cit 
11Eko, Sutoro, Op;cit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bahwa anggaran adalah uang rakyat yang pengalokasiannya harus dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan masuayarakat, melalui 

pembangunan-pembangunan baik yang bersifat fisik, maupun non-fisik.12 

2.2 Dasar Konseptual 

Suatu penelitian dalam ilmu politik tentunya membutuhkan analisa yang 

lugas, dan skematis agar mampu memperkuat argumentasi peneliti, serta mempertajam 

analisis terkait fanomena politik yang diteliti. Berikut adalah beberapa landasan teoritis 

serta landasan konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi yang 

berjudul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur 

Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun.” 

2.2.1 Sistem Keuangan Desa 

Desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan anggaran. Artinya, 

Pemerintahan Desa berwenang dalam menentukan arah kebijakan menggunakan 

sumber pendapatan yang ada. Pendapatan Pemerintah Desa memiliki sumber dan 

instrumen yang beragam. Terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN, 

kemudian Anggaran Dana Desa yang bersumber dari prosentase APBD 

Kabupaten terkait, dan beberapa merupakan dana hibah, bagi hasil pajak, 

maupun bentuk kerjasama dan pengembangan potensi ekonomi desa. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai sistem keuangan desa dinilai penting sebagai 

dasar daripada pemahaman penelitian ini. 

Sistem keuangan desa berkaitan dengan pencairan, penyusunan 

APBDes dan distribusi anggaran pendapatan desa kepada program-program yang 

                                                             
12Makhya, Syarief,Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2011,2012, Universitas Padjadjaran, Disertasi, Hlm: 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



telah tersusun. Berkaitan dengan pencairan, masing-masing instrumen memiliki 

mekanisme pencairannya sendiri-sendiri. Mekanisme pencairan Dana Desa 

tentunya berbeda dengan mekanisme pencairan Anggaran Dana Desa. Namun 

dalam hal ini peneliti berfokus pada Dana Desa dikarenakan secara nominal lebih 

besar, dan pertanggungjawabannya pun lebih besar. Berikut adalah tahapan 

penyusunan anggaran desa: 

A. Sumber Pendapatan Desa 

Dengan dasar pemerintah desa harus memiliki unsur akuntabilitas yang 

baik, maka sumber pendapatan pemerintahan desa harus jelas diatur dalam 

Peraturan Perundang-undangan. Berikut sumber pendapatan Pemerintahan 

Desa:13 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, 

swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. 

2. Dana Desa yang bersumber dari APBN. 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 

10%). 

4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Hasil dan Dana Alokasi 

Umum). 

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota. 

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

                                                             
13Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang DesaPasal 72 ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Penyusunan Rancangan Anggaran Desa;14 

1. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. 

2. Dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat 

dengar pendapat. 

3. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. 

4. Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat pembahasan 

dan penetapan anggaran desa. 

C. Pembahasan Anggaran Desa;15 

1. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah 

diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambat-lambatnya 7×24 

jam sebelumnya). 

2. Anggaran desa usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD 

dengan surat pengantar dari Kepala Desa. Anggaran desa usulan anggota BPD 

disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan 

BPD. 

3. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, selanjutnya 

didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. 

4. Anggaran desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam Rapat 

Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada 

semua anggota BPD/Komisi. 

                                                             
14 Wahjudin, 27 Juli 2017, dalam keuangandesa.com, Tahapan Penyusunan Anggaran Desa, 

http://www.keuangandesa.com/2017/07/tahapan-penyusunan-anggaran-desa/, 2017, diakses pada 27 

Desember 2018 pukul 22.00 
15Ibid 
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5. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes dan atau para pengusul 

dari anggota BPD). 

6. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa. 

7. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul. 

8. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan. 

D. Persetujuan dan Pengundangan Anggaran Desa;16 

1. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, 

misalnya 3×24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus 

sudah disempurnakan. 

2. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka 

diupayakan melalui pendekatan (lobby) beberapa pihak yang belum 

menyetujui. 

3. Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus disampaikan kepada 

Pemerintah Desa, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat 

BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB-Desa oleh Kepala 

Desa. 

4. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian 

anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat 

menggunakan anggaran desa tahun lalu. 

Belum lama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) merilis suatu aplikasi yang ditujukan sebagai instrumen laporan 

Pemerintah Desa mengenai keuangan desa. Aplikasi tersebut bernama Siskeudes. 

                                                             
16Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP 

pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di 

Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.  Keberhasilan atas 

pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP 

Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan 

Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 

13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih 

penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah (BPKP) Pusat di Jakarta.17 Hal demikian sedikit banyak akan 

mampu meminimalisir faktor-faktor penghambat berjalannya proses perumusan 

APBDes. Sehingga Pemerintah Desa dapat memaksimalkan tahap 

pelaksanaan/distribusi. 

2.2.2 Dana Desa 

Dewasa ini Pemerintahan Desa memiliki peran yang cukup vital dalam 

membantu proses pembangunan daerah. Hal demikian dilandasi dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta 

turunan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dana desa. Dana Desa sendiri 

merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang 

digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, dimana pemanfaatan 

dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh 

                                                             
17Anonimous, 4 Agustus 2017, dalam website bpkp.go.id, Aplikasi Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) 

Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah  (Nawacita), 

http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp, Diakses pada 27 Desember pukul 

21.20 
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kepala desa. Dana Desa sedikit banyak memberikan keleluasaan bagi Pemerintahan 

Desa untuk mensukseskan upaya menyejahterkakan masyarakat desa melalui 

pembangunan desa. Konsep pemerintah yakni “membangun dari pinggiran” dapat 

menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan. 

Dalam hal pembangunan yang diartikan sebagai suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa “nation building”,18 diperlukan konsep yang jelas. 

Oleh karena itu mekanisme pencairan dana desa semaksimal mungkin 

diupayakan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pada tahun 2018, alokasi dana desa secara teknis mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten Dan Penghitungan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa. Sedangkan untuk memastikan program pembangunan 

desa dapat dipertangungjawabkan yakni mengacu kepada Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Dari kedua 

Peraturan Perundangan yang disebukan diatas, Dana Desa menjadi suatu konsep 

riil yang diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat. 

Didalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat poin 

penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang 

keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi anggaran yang 

                                                             
18Dosen Pendidikan 2,13 November 2018, dalam website dosenpendidikan.com, 21 Pengertian 

Pembangunan Menurut Para Ahli Terlengkap, https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-

pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/, diakses pada tanggal 2 februari 2019 pukul 23.45 
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langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan diluar 

transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.19 Disamping itu, terdapat dana 

yang nominalnya disamakan pada setiap desa di Indonesia, yang setiap tahun 

nominalnya semakin meningkat. Jika dilihat sesuai dengan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara-Perubahan tahun 2015, maka ada sekitar 20,8 triliun untuk 

dibagikan kepada 79.702 Desa.20 

A. Mekanisme Penggunaan Dana Desa 

Secara umum penggunaan Dana Desa diatur dalam PP 8/2016 Tentang 

Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN. Dalam hal ini peneliti akan jabarkan secara skematis mengenai Dana 

Desa yang terdiri dari penganggaran, pengalokasi, penyaluran, penggunaan, 

pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. 

Penganggaran mengatur mengenai besaran anggaran bagi peruntukan 

Dana Desa dalam APBN, dan dibantu oleh Bendahara Umum Negara. 

Pengalokasian mengatur tentang dasar alokasi Dana Desa ke kabupaten,21 dan ke 

desa.22 Tahap penyaluran mengatur tentang pemindah bukuan dana dari pusat ke 

daerah, hingga ke desa melalui RKUN dan RKUD. Tahap penggunaan mengatur 

tentang pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa yang mengacu pada 

RPJMDes dan RKPDes. Selain itu diatur juga mengenai pembuatan peraturan 

                                                             
19Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Penjelasan pasal 72 ayat 2 
20Jumlah desa mengacu pada Pemendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data 

WilayahAdministrasi Pemerintah, BAB Ketentuan, Pasal 1 ayat (14)  
21Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 11 
22Ibid, Pasal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perundang-undangan lain yang lebih bersifat teknis, khususnya aturan mengenai 

prioritas penggunaan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Menteri tersebut dirumuskan 

paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.23 

Tahap pelaporan mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

bupati/walikota.24 Kemudian juga mengatur kewajiban Bupati/walikota 

menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana 

Desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri, dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa.25 Kemudian tahap pemantauan dan evaluasi 

menyertakan seluruh stake holder mengenai mekanisme dari penganggaran 

hingga realisasi dan pelaporan. Adapun secara teknis, Dana Desa diatur dalam 

PMK Nomor 49/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 

Berkaitan dengan alokasi, dikenal terdapat tiga (3) jenis alokasi Dana 

Desa, yakni; Dana alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan 

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan 

persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa 

secara nasional. Kemudian dana alokasi afirmatif yaitu alokasi yang dihitung 

                                                             
23Ibid, Pasal 21 ayat (1) 
24Ibid, Pasal 24 ayat (1) 
25Ibid, Pasal 24 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Dan terakhir adalah dana alokasi 

formula yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk 

desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis 

desa setiap kabupaten/kota.26 

B. Besaran Dana Desa 

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang 

cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa 

dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 

alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi 

Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 

kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar 

Rp800 juta.27 

Setiap tahun anggaran pemerintah pusat bagi peruntukan Dana Desa 

semakin meningkat. Dapat dilihat bahwa masing-masing desa menerima Alokasi 

Dasar Dana Desa sebesar 280 juta rupiah pada tahun 2015, 638 juta rupiah pada 

tahun 2016, dan 800 juta rupiah pada tahun 2017.28 Kemudian prioritas 

penggunaan anggaran juga setiap tahunnya bergeser dari mulai pembangunan 

jalan, penguatan BUMDes, hingga pada tahun 2018 yakni berfokus pada 

pengadaan embung desa yang diperuntukan bagi petani. 

                                                             
26Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa 

Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Pasal 25 
27Jogloabang, 14 Februari 2018,Perubahan Rincian Dana Desa 2018 Melalui Permenkeu 226/PMK.07/2017, 

https://www.jogloabang.com/desa/perubahan-rincian-dana-desa-2018-permenkeu-226pmk072017, 

diakses pada 1 Januari pukul 18.30 
28Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa; Dana Desa Untuk Kesejahteraan 

Rakyat, Hal 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jogloabang.com/desa/perubahan-rincian-dana-desa-2018-permenkeu-226pmk072017


C. Dasar Hukum Dana Desa 

Dana Desa secara formal bersumber pada beberapa Peraturan 

Perundang-undangan. Tentunya, aturan-aturan dasar hingga teknis telah 

disahkan guna mendukung pertumbuhan desa seluruh Indonesia sebagai salah 

satu penunjang perekonomian masyarakat. Berikut adalah beberapa Peraturan 

Perundang-undangan sebagai dasar implementasi Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Dasar Hukum Dana Desa 
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Sumber; Buku Saku Dana Desa, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Pada Tahun 

2015, Hlm: 5 

 

 

 

 

 

 

1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara umum 

mengatur tentang wewenang Pemerintahan Desa dalam melangsungkan 

pemerintahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan mendasar setiap desa 

yang memungkinkan untuk ditangani dengan cara yang juga berbeda, tentunya 

hal demikian menyangkut kesejahteraan masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang 

dimaksud berkaitan dengan berbagai macam hal, seperti perbedaan karakteristik 

geografis antara desa satu dan yang lainnya tentu berpengaruh pada upaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembangunanyang dilakukan, serta besaran dana yang dibutuhkan. Sebagai 

contoh, pembangunan jalan pada pedesaan diwilayah pegunungan akan berbeda 

dalam segi beban dan biaya, dengan pembangunan jalan pada pedesaan dengan 

wilayah dataran rendah. Kemudian jenis mata pencaharian pada suatu desa 

belum tentu sama dengan desa yang lain. Tentunya program-program yang 

dicanangkan untuk agenda pemberdayaan akan berbeda. Bahkan kearifan lokal 

juga menjadi salah satu faktor yang melandasi Undang-undang tentang desa ini 

diberlakukan. Intinya, masing-masing desa memiliki karakter tersendiri terkait 

kebijakan pembangunan yang akan dilakukannya. 

Adapun penjelasan lebih detail mengenai hal demikian yakni 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.29 Kemudian yang 

berkaitan secara langsung kepada fokus peneliti (menelaah kebijakan Nagori 

Rambung Merah yang berkaitan dengan masyarakat petani sebagai minoritas), 

yakni wewenang Kelapa Desa (Pangulu) tentang; memegang kekuasaan 

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.30 

Kemudian secara lebih rinci, pelaksanaan Pemerintahan Desa diatur 

dalam PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa. Disamping itu, terdapat Permendagri No. 

111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang mengatur tentang 

                                                             
29Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18 
30Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 19 ayat (2) huruf c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peembentukan peraturan desa yang setidaknya membagi wewenang kepada 

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat melalui mekanisme 

musrenbang beserta rapat-rapat kerja yang diperlukan. Perihal keuangan desa 

dan pembangunan desa juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

bersifat teknis secara terpisah, yakni Permendagri No. 113/2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Desa. 

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa 

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan 

dengan aturan-aturan mengenai dana desa. PP 8/2016 Tentang Perubahan Kedua 

atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN peraturan 

perundang-undangan yang mengatur sumber-sumber dana desa beserta 

penggunaannya. Pada dasarnya, alokasi dana desa didasarkan pada prinsip 

proporsionalitas yang bertujuan agar menimbulkan rasa keadilan bagi 

masyarakat desa di Indonesia. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan 

jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.31 

Berkaitan dengan pembangunan, mengingat saat ini dana untuk desa 

dari pemerintah pusat semakin besar, diperlukan adanya mekanisme pengawasan 

yang baik. Dengan ini pembangunan desa setiap tahunnya memiliki prioritas 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Wilayah 

Tertinggal. Pada tahun 2018, prioritas pembangunan desa diatur dalam 

                                                             
31Peraturan PemerintahNo. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNo. 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 5 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permendes No.19/2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. 

Diundangkannya Permendes tersebut bertujuan agar pembangunan pada tatanan 

desa lebih terarah. Adapun tujuan secara lebih detailnya akan peneliti paparkan 

sebagai berikut; (a) memberikan  acuan  bagi  penyelenggaraan  kewenangan hak 

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa 

dalam melaksanakan program dan kegiatan; (b) memberikan acuan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis 

penggunaan Dana Desa; dan (c) memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah 

Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.32 

Prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 sendiri adalah bidang 

kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM  Desa atau 

BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan 

kewenangan Desa.33 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan 

setidaknya memiliki konsekuensi praktis dimana Kepala Desa wajib 

mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan. Tentunya hal demikian 

harus ditinjau dari segi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali. Baik bagi 

masyarakat secara umum ataupun kelompok minoritas dalam segi apapun. 

Kemudian pada tahap pencairan dana desa tahun anggaran 2018, 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Dari mulai 

                                                             
32Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 

19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 2 
33Ibid, Pasal 4 ayat (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penyusunan rancangan dana desa oleh Dirjen Perimbangan Keuangan 

Kementerian Keuangan RI,34 kemudian merumuskan rincian dana desa untuk 

setiap kabupaten berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula,35 hingga 

perumusan rincian dana desa untuk setiap desa oleh bupati. Kemudian 

penyalurannya yakni dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke 

RKUD, untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKDes.36 

Penyalurannya pun dilakukan secara bertahap dengan perbedaan prosentase. 

Tahap 1 pada bulan maret yakni sebesar 60%, kemudian tahap 2 pada bulan 

agustus sebesar 40%.37 

Antara tahap 1 dan tahap 2 pun ada mekanisme pertanggungjawaban 

(laporan) yang harus dilakukan. Penyaluran dana desa tahap 2 dapat dilakukan 

setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi 

penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati.38 Hal 

demikian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 DanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri 

Keuangan menerima dari bupati berupa; (a) Peraturan Daerah mengenai APBD 

kabupaten/kota tahun berjalan; (b) Peraturan Bupati  mengenai tata cara 

                                                             
34Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, 

Pasal 1 ayat (2) 
35Ibid,Pasal 3 
36Ibid, Pasal 14 ayat (1) 
37Ibid, Pasal 14 ayat (2) 
38Ibid, Pasal 16 ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (c)   Laporan realisasi 

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.39 Dan 

setelah bupati menerima dari Kepala Desa berupa; (a) Peraturan Desa mengenai 

APBDesa tahun anggaran berjalan; dan (b) laporan realisasi penggunaan Dana 

Desa tahap sebelumnya.40 Hal demikian dimaksudkan agar pertanggungjawaban 

serta penyerapan anggaran dana desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

maupun Pemerintah Desa lebih mudah dan terstruktur. 

 

2.2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa 

A. Pembangunan Desa 

Pembangunan yang secara umum dirumuskan melalui kebijakan yang 

berkaitan dengan sektor ekonomi selalu menjadi tolak ukur yang cukup vital 

dalam kemajuan peradaban suatu negara. Oleh karena itu peran pemerintah 

sebagai regulator dan eksekutor sangat berpengaruh pada berkembangnya 

pembangunan suatu negara. Pemerintah yang kemudian menjadi “juru kunci” 

pembangunan diharapkan mampu menciptakan iklim perekonomian yang sehat. 

Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditunjang melalui pembangunan nasional 

mendapat respon positif dari masyarakat yang sekaligus menjadi subjek dan 

objek pasar. 

Pengertian pembangunan sendiri hingga saat ini menjadi suatu hal yang 

masih jadi perdebatan. Serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah 

                                                             
39Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 17 ayat (1) 
40Ibid, pasal 17 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mencapai fase-fase tertentu seiring berkembangnya peradaban. Mulai dari 

perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, 

modernisasi (Rostow), kemudian strukturalisme yang terkonsentrasi pada 

pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, tidak 

jarang penafsiran mengenai pembangunan mengerucut kepada pembangunan 

fisik, atau yang sering disebut infrastruktur. 

Kemudian masing-masing negara juga memiliki kecenderungan 

berbeda terhadap penafsiran pembangunan. Siagian mengartikan bahwa 

pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara 

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building).41  Kemudian Alexander memposisikan pembangunan sebagai suatu 

proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.42 

Namun setidaknya terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan 

proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.43 

Di Indonesia maupun dibanyak negara, istilah pembangunan dapat 

dilihat secara hierarkis. Mulai dari Pembangunan Nasional, Pembangunan 

Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan saat ini pemerintah 

memberikan ruang yang cukup luas bagi Pembangunan Desa yang juga 

dilimpahkan pada aktor-aktor tingkat desa. Pembangunan juga setidaknya harus 

                                                             
41Alexander dalam Riyadi, Dedy Supriadi, Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi 

dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH, 2005, Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum, Hal 39 
42Ibid, Hlm: 40 
43Op;cit, Hlm: 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memiliki perencanaan matang yang dirumuskan melalui peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, acuan/pedoman pembangunan menjadi jelas dengan 

membentuk suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun pihak 

yang terkait dengan pembangunan. 

Dalam skala nasional terdapat beberapa acuan peraturan perundang-

undangan terkait pembangunan. Diantaranya yakni Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) yang mengakomodir kepentingan pembangunan negara 

dalam jangka waktu 25 tahun. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) yang merumuskan perencanaan dalam jangka 

waktu 5 tahun. Dan ditunjang oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya 

yang bersifat lebih spesifik seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, 

termasuk rencana kerja pemerintah yang dirumuskan dalam kerangka Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada level daerah pun demikian, 

pembangunan selalu mengacu pada rumusan-rumusan perencanaan Pemerintah 

Daerah. 

Dalam hal pembangunan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa setidaknya menyiratkan dua klasifikasi penafsiran, yakni 

membangun desa dan desa membangun. Membangun desa lebih kepada 

wewenang pemerintah pusat yang dalam hal ini menunjang biaya pembangunan 

serta membangun sistem agar membuka seluas-luasnya peran serta Pemerintah 

Desa dan masyarakat desa. Kemudian desa membangun lebih menekankan 

kepada peran Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk 

memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, tentunya melalui koridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(sistem) yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.44 Dalam hal ini, Undang-

undang Tentang Desa dengan semua turunan peraturan perundang-undangannya 

menjadi “alat vital” program pembangunan desa. 

Prosedur-prosedur yang menjadi bagian dalam sistem, juga diatur secara 

detail yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, dari mulai pusat hingga 

desa. Sehingga program-program pembangunan baik fisik maupun non-fisik 

menjadi terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan setidaknya banyak 

hal dapat diakses oleh warga terkait dengan pengadaan, pembangunan, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa yang menyangkut 

banyak aspek. Seperti halnya lingkungan pemukiman, bidang energi, 

transportasi, pendidikan, kesehatan, produksi usaha pertanian, produk unggulan 

desa, pariwisata serta informasi dan komunikasi. 

B. Infrastruktur Desa 

Secara umum infrastruktur diartikan sebagai suatu hal yang dengan 

sengaja dibangun untuk menunjang aktifitas masyarakat. Tentunya ditujukan 

untuk membantu atau mempermudah aktifitas manusia dalam segala hal. 

Pengertian infrastruktur juga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, 

melainkan yang juga bersifat non-fisik. Dalam hal ini, peneliti membahas 

mengenai infrastruktur publik yang dibangun pemerintah untuk sebesar-besarnya 

digunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan infrastruktus secara hierarkis 

terbagi dalam wewenang pemerintah pusat hingga pemerintah desa. 

                                                             
44Syarif Faid, 17 November 2017, dalam website karanganyar.desa.id,Memahami Kewenangan Desa 

berdasarkan UU Desa, https://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-

berdasarkan-uu-desa/,diakses pada 19 Januari 2019 
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Infrastruktur di desa tentunya harus berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Berikut adalah prioritas pembangunan infrastruktur desa pada 

tahun 2018 dalam beberapa jenis pembangunan; 

1. Pengembangan Produk Unggulan Desa 

Pengembangan Produk Unggulan Desa lebih kepada pembangunan 

infrastruktur non-fisik, dikarenakan objek pembangunan lebih cenderung 

menyerap serta mengembangkan potensi masyarakat dalam hal produksi, 

penjualan serta pemasaran produk. Produk itu haruslah mewujud menjadi 

produk yang berkualitas, tidak dimiliki banyak desa yang lain dan diolah 

sedemikian rupa untuk bisa bersaing pada pasar luas. 

2. Pengembangan Akses Pasar 

Potensi-potensi desa berbentuk produk barang maupun jasa tentunya 

membutuhkan segmentasi yang jelas. Baik produk unggulan maupun non-

unggulan tetap harus dalam tatakelola yang baik agar mampu menunjang 

sektor perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, Pengembangan Akses Pasar 

memungkinkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Infrastruktur 

fisik dapat berupa bangunan yang diperuntukan bagi masyarakat yang ingin 

melakukan kegiatan jual beli, seperti hasil tani, hasil kebun maupun kerajinan 

tangan. Kemudian infrastruktur non-fisik dapat berupa pembentukan sistem 

pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa. 

3. Pembangunan Embung Desa 

Pembangunan Embung Desa juga menjadi salah satu prioritas 

penggunaan dana desa pada tahun 2018 yang diharapkan akan mampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menunjang proses produksi pertanian desa. Embung desa atau dapat disebut 

sebagai wadah penampungan air bagi peruntukan pengairan lahan sawah, akan 

mampu meningkatkan produktifitas pertanian desa jika proses pengadaannya 

benar dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. 

4. Pembangunan Sarana Olahraga Desa 

Sarana Olahraga Desa dalam hal ini dapat berupa peremajaan 

lapangan, gedung olahraga, ataupun sarana lainnya yang berkaitan dengan 

cabang-cabang olahraga yang banyak diminati masyarakat desa. Hal demikian 

diharapkan mampu memberikan ruang publik yang sehat sekaligus memberi 

kesempatan bagi potensi-potensi atlet bagi masyarakat desa. 

5. Pembangunan Jalan, Saluran Irigasi Serta Drainase 

Pembangunan jalan tentunya menjadi hal yang sangat krusial 

mengingat jalanan pedesaan juga sekaligus menjadi tumpuan ekonomi 

masyarakat desa. Oleh karena itu, jalan pedesaan juga menjadi salah satu yang 

diprioritaskan agar mampu memberikan kemudahan akses distribusi produk 

desa. Disamping itu, saluran drainase dibutuhkan demi penanggulangan 

bencana, khususnya banjir dan tanah longsor mengingat dewasa ini Indonesia 

memiliki kecenderungan rawan bencana. 

 

2.2.4 Program Pembangunan Infrastruktur Sebagai Sasaran Program 

Dana Desa 

Kesejahteraan masyarakat secara umum memang harus diperhatikan. 

Namun, pengadaan fasilitas publik juga kemudian harus memiliki prioritas yang 

jelas. Tentunya masyarakat miskin yang harus jadi prioritas sasaran program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tergantung pada bidang-bidang/sektor-sektor apa yang mampu tersentuh 

program pemerintah dengan masyarakat miskin sebagai sasaran utamanya. Dana 

desa dalam hal ini memiliki spirit yang serupa yakni memprioritaskan 

kesejahteraan masyarakat miskin, dengan tidak mengesampingkan pengadaan 

fasilitas umum. Pemerintah pusat disisi lain dinilai sudah cukup mapan dalam 

mengkalkulasikan besaran dana desa serta kewajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan pemerintahan desa. 

Kemudian dana desa secara bertahap diproyeksikan sebagai ujung 

tombak pembangunan di desa. Oleh karena itu, prioritasnya pun bertahap. 

Tentunya pada tahap awal pemerintah harus memaksimalkan pembangunan 

infrastruktur fisik, khususnya infrastruktur fisik yang paling mendasar yakni 

jalan. Adanya infrastruktur jalan akan menunjang seluruh kegiatan/mobilitas 

warga desa agar memudahkan dalam hal pemanfaatan potensi yang ada. 

Disamping jalan, terdapat infrastruktur fisik dasar lainnya yakni jembatan, 

saluran irigasi dan saluran drainase. Dengan adanya jalan desa ataupun jalan 

antar desa yang memadai, aktifitas masyarakat akan meningkat dan berbanding 

lurus dengan kesejahtaraan masyarakat. 

Kendati demikian, pemerintah desa diperkenankan memilih beberapa 

prioritas yang setiap tahunnya diatur, dan diperbarui melalui Peraturan Menteri 

Keuangan. Namun tetap dengan catatan, bertolak dari suatu hal yang memang 

memiliki tingkat urgensitas yang tinggi, yang tentunya berkaiatan dengan 

kebutuhan dasar masyarakat desa. Disisi lain, program infrastruktur fisik 

merupakan salah satu program pembangunan yang sangat berpotensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



disalahgunakan. Setidaknya, hampir menjadi rahasia umum jika menilik jejak 

pendapat masyarakat umum, bahwa proyek pembangunan infrastruktur 

pemerintah selalu ada indikasi tindakan-tindakan koruptif. 

Dalam hal ini, dana desa dengan mekanisme pencairan, penggunaan 

serta pertanggungjawabannya yang cukup rumit, mampu menekan angka 

koruptif yang terjadi. Kemudian program-program lain yang juga diatur dalam 

peraturan perundang-undangan terkait dana desa, memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah desa dalam mengembangkan potensi daerahnya, yang bukan hanya 

melalui pembangunan infrastruktur fisik, melainkan program-program terkait 

pemberdayaan, pengembangan unit usaha, dan lain-lain. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah penelitian, keberadaan penelitian terdahulu adalah sangatlah 

penting. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu dipakai sebagai sebuah acuan 

penelitian yang kita bahas nantinya agar penelitian yang dilaksananakan tidak memiliki 

kesamaan ataupun plagiasi dengan penelitian-penelitian yang lain. Dengan melihat 

penjelasan diatas, maka beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Skripsi Berjudul; Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur 

(Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa 

Selatan), Tahun 2012, oleh Fandy V. Sagai. Penelitian yang melihat peran 

Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang 

maksimal. Disamping itu, infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini 

yakni infrastruktur fisik, seperti; pembangunan balai desa, jalan ke kebun, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jalan desa. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan 

pemaparan deskriptif. Hasil daripada penelitian ini tidak terlalu signifikan yang 

menilai Pemerintah Desa dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan, 

serta program-program yang dicanangkan dengan cukup baik. Kendati 

demikian terdapat beberapa masalah yang juga tidak terlalu menghambat, dan 

dapat diselesaikan secara langsung. Letak perbedaannya adalah pada fokus 

objek penelitian. Dimana penelitian Fandy V. Sagai lebih berfokus pada kinerja 

pemerintah yang kemudian dibenturkan pada aturan-aturan yang diberlakukan. 

2. Skripsi berjudul; Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa 

Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Tahun 2017. Oleh Andi Siti 

Sri Hutami Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 

Makassar. Penelitian yang berfokus kepada Alokasi Dana Desa yang kemudian 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini 

juga membahas mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Abbatireng 

Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Proses Pengelolaan ADD meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan 

petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun 

dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan 

dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses 

Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk 

tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanganggung jawaban penggunaan 

ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah 

desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak 

dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal yang membedakan yakni terletak pada 

fokus, dimana Andi Siti Sri Hutami lebih menekankan pada pengelolaan dana 

desa. Sedangkan peneli lebih menekankan pada politik anggaran yang 

mengarahkan pembangunan terhadap pembangunan fisik, khususnya jalan dan 

drainase. 

3. Skripsi berjudul; Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur 

Di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Tahun 2018. Oleh Rico 

Bastanta Tarigan Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini melihat 

implementasi pengelolaan keuangan desa berdasar pada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang diberlakukan. Namun disisi lain pembangunan 

infrastruktur fisik menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

teori implementasi kebijakan publik milik Meril S. Grindle, dimana dalam salah 

satu variable indikatornya terdapat poin variable lingkungan. Variabel 

lingkungan dalam teori implementasi kebijakan publik Grindle memiliki 

kecenderungan terhadap dampak sosial daripada kebijakan, yakni (1) Kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi (2) Dukungan 

publik terhadap suatu kebijakan, (3) Sikap dari kelompok pemilih, dan (4) 

Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Skripsi berjudul; Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa 

Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, oleh Astuti Yulianto. 

Penelitian yang berfokus pada pengelolaan keuangan desa dalam kerangka 

good governance. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan metode 

studi kasus dan logic analityc. Hasil penelitian ini yakni adanya hambatan yang 

krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan keuangan desa yang 

disebabkan oleh kurangnya SDM yang cakap dalam p engelolaan keuangan 

desa. Banyak ditemui pula laporan APBDesa sering terlambat dalam 

pelaporannya. Penelitian ini tidak berfokus pada politik anggaran melainkan 

kepada pengelolaan keuangan desa secara formal dan disesuaikan dengan 

aturan yang diberlakukan. 

5. Skripsi berjudul; Peran DanaDesadalam MeningkatanInfrastruktur Penunjang 

Perekonomian Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 

Tahun 2018. Oleh Dea Tachta Almira Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

Penelitian ini berfokus pada kontribusi dana desa yang digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur fisik, dan menekankan kepada beberapa variable 

yakni; kualitaspembangunanfisik dan realisasi pembangunan itu sendiri. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Hal 

yang membedakan dalam penelitian ini yakni tidak mendasari proses 

pembangunan dengan mekanisme politik yang ada, melainkan lebih kepada 

membandingkan pelaksanaan program serta kualitas pembangunan dengan 

standar yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Kerangka Penelitian 

Dalam suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah, tentunya diperlukan fokus, 

lokus beserta batasan penelitian. Hal demikian bertujuan memberikan penegasan 

sekaligus mempermudah pembaca untuk memahami suatu penelitian. Disamping itu, 

suatu penelitian juga dimaksudkan agar dapat dijadikan acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya, demi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, 

pemaparan hasil penelitian harus memiliki detail yang jelas, sehingga dalam 

penulisannya disajikan berbagai informasi. Bukan hanya informasi yang berkaitan 

secara konkret terkait tema maupun judul penelitian, melainkan skema penulisan yang 

kompleks dan holistik akan menjadi konsumsi pembaca demi memahami suatu 

penelitian secara komprehensif. 

Hal demikian dapat lebih dipermudah apabila dalam suatu penelitian disajikan 

kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan 

secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan dari 

beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Berikut adalah 

kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif.  Adapun bentuk penelitiannya adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam 

situasi tertentu. Definisi dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan 

pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan 

angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang 

diminati.1 

Metode penelitian kualitatif tidak menerima pendapat atau pandangan yang 

sudah tetap atau stabil, yang bertalian secara logis atau dunia yang seragam karena 

menurut para peneliti kualitatif bahwa makna terletak dalam pandangan atau konteks 

tersendiri dan karena orang atau kelompok yang berbeda seringkali mempunyai 

pandangan serta konteks yang berbeda. Pengertian lainnya mengenai penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara pusposive dan 

snowball, teknik pengumpilan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induksi dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.2 

                                                             
1Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, 2013, Jakarta: Erlangga, Hlm: 100 
2Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2009,Bandung: Alfabeta, Hlm: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada penelitian kualitatif terdapat tiga unsur utama, pertama adalah data. Data 

bisa berasal dari bermacam sumber, biasanya dari wawancara dan pengamatan. Kedua 

adalah terdiri dari prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk 

mendapatkan temuan atau teori. Kedua prosedur ini mencangkup teknik-teknik untuk 

memahami data. Proses ini, yang disebut dengan penandaan (coding) yang bisa 

bermacam-macam sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan tujuan peneliti.3 

Unsur yang ketiga dari penelitian kualitatif adalah laporan tertulis dan lisan. 

Laporan ini dapat dikemukakan dalam jurnal ilmiah atau konferensi. Bentuknya bisa 

beragam, tergantung pada khalayak dan aspek-aspek temuan atau teori yang 

disajikannya. Sebagai contoh, kita bisa mengungkapkannya dalam bentuk tinjauan 

tentang temuan itu secara lengkap atau bisa pula dalam bentuk pembahasan yang 

mendalam tentang salah satu bagian penelitian.4 

Kemudian jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti bahas, maka 

penggunaan metode kualitatif dengan deskriptif ini didasarkan atas penggambaran 

keadaan pembangunan Desa pada Nagori Rambung Merah yang danalisis 

menggunakan konsep politik anggaran, kemudian dikaitkan dengan perubahan sosial-

ekonomi masyarakat Nagori Rambung Merah sendiri yang dinilai telah bergeser pada 

corak masyarakat perkotaan.  

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yakni di Nagori Rambung Merah, 

Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Pengambilan lokasi dalam penelitian ini 

                                                             
3Ibid, Hlm: 18 
4Ibid, Hlm: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



didasarkan pada upaya mempelajari dan memahami langsung dari sumber mengenai 

perubahan yang ada. Selain itu, diharapkan nantinya kemurnian data penelitian yang 

akan didapat lebih absah dan lebih tervalidasi sesuai yang diharapkan. 

Dalam hal ini, lokus ditentukan karena beberapa hal. Pertama, berkaitan 

dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagori Rambung Merah dari tahun 

2016 hingga tahun 2018 hanya pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Kedua, 

selama periode pemerintahan 2016 hingga 2018, bahkan hingga saat ini Pemerintah 

Nagori Rambung Merah merupakan rezim yang sama. Ketiga, instrumen-instrumen 

Pemerintahan Desa tidak digunakan dalam program pembangunan. Seperti halnya 

BUMDes tidak ada, pendamping desa tidak aktif, hingga tidak ada pemanfaatan lahan 

(aset) desa yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini penulis 

memiliki hipotesis bahwa Pemerintah Nagori Rambung Merah melakukan kesalahan, 

baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam pengelolaan dana desa untuk 

pembangunan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ditujukan pada bagaimana fungsi serta proses daripada 

dana desa (dengan pembangunan sebagai manifestasinya), mempengaruhi perubahan 

yang mendasar pada masyarakat Nagori Rambung Merah. Hal demikian berkaitan 

dengan prioritas program yang ditujukan bagi pembangunan infrastruktur fisik, 

khususnya pembangunan serta pemeliharaan drainase dan jalan antar desa. 

3.4 Pemilihan Informan 

Pada penelitian ini, pemilihan informan yang peneliti ambil dilakukan secara 

purposive dengan kategori informan yang diambil terdiri dari informan kunci, informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



utama dan informan tambahan. Dalam hal ini, peneliti akan memposisikan informan 

kunci yakni Kepala Desa/Pangulu Nagori Rambung Merah, Martuar Simarmata. Perlu 

diketahui sebelumnya, secara umum penyebutan Kepala Desa di daerah Kabupaten 

Simalungun yakni Pangulu, sedangkan penyebutan desa yakni Nagori, dan penyebutan 

BPD yakni Maujana. Kemudian Barowar Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung 

Merah, juga ditempatkan sebagai informan kunci. Hal demikian dikarenakan informasi 

pokok pembangunan terdapat pada data-data nagori. 

Kemudian informan utama tertuju pada perangkat Nagori Rambung Merah, 

yakni Arya Nasution selaku staf administrasi. Serta Ketua Maujana/BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa), yakni Sarmedi Tua Sagarih, yang dinilai berkaitan langsung 

pada proses-proses perencanaan, pencairan, penyerapan, hingga laporan penyerapan. 

Dalam hal ini, secara formal proses perumusan anggaran pada tatanan Pemerintahan 

Desa yakni melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, dan juga BPD, sebelum kemudian 

direalisasikan dalam bentuk kebijakan. 

Dan yang terakhir, data yang dibutuhkan dari informan tambahan akan 

diperoleh dari warga Nagori Rambung Merah, serta masyarakat yang terlibat dalam 

proyek pembangunan infrastruktur desa. Tercatat bahwa proses pembangunan jalan 

dan drainase juga tidak lepas dari peran warga yang membantu secara gotong-royong. 

Data yang diperoleh dari masyarakat juga dimaksudkan agar terdapat komparasi data 

(data pembanding), mengingat masyarakat tidak memiliki wewenang secara formal 

dalam merumuskan anggaran, melainkan sebagai subjek demokrasi yang dapat 

mengusulkan gagasan pembangunan pada batasan saran. Sehingga sedikitnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjamin netralitas penelitian agar mampu menganalisis fakta yang ada tanpa tendensi 

politis. 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang dinilai 

mampu, yang diasumsikan melalui kadar keaktifan masyarakat dalam merespon 

informasi-informasi terkait penggunaan anggaran oleh Pemerintah Nagori. Kemudian 

juga dinilai atas latar belakang pendidikan. Peneliti mewawancarai Marta Hutabarat 

selaku masyarakat Nagori Rambung Merah, yang dinilai memiliki latar belakang 

pendidikan yang memadai dalam memberi pandangan terkait kebijakan anggaran bagi 

pembangunan infrastruktur fisik. 

Kemudian juga mewawancarai Agam Hutabarat selaku tokoh masyarakat, 

yang selalu hadir dalam Musyawarah Dusun. Hamoangan selaku warga Nagori 

Rambung Merah, dimana beliau kerap membantu proses pembangunan jalan/drainase 

secara sukarela dan gotong-royong. Martogi Sitohang selaku masyarakat Nagori 

Rambung Merah, dimana beliau sempat aktif terlibat dalam pemilihan Kepala Desa 

saat terpilihnya Pangulu yang saat ini menjabat. 

3.5 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian 

yang diperoleh dari tangan pertama dilapangan. Data utama dalam penelitian 

kualitatif sedikitnya merupakan kata-kata dan tindakan. Kemudian data utama 

juga dapat berupa dokumen-dokumen ataupun hasil observasi, yang didapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



langsung dari sumbernya (subjek dan objek penelitian). Sumber data utama 

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video ataupunaudio, agar 

terekam dengan baik dan berpengaruh pada upaya mengolah data. Menurut 

penjelasan diatas, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil obsesvasi 

pembangunan desa, data-data berupa catatan-catatan peneliti serta dokumen-

dokumen yang diperoleh langsung diwilayah Nagori Rambung Merah. 

2.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan 

yang didapat dari sumber kedua. Data ini biasanya berupa dokumen-dokumen, 

arsip-arsip dan laporan-laporan penelitian terdahulu dan juga seperti sumber 

kepustakaan yaitu buku, artikel, jurnal, majalah/koran, ataupun melalui situs-

situs diinternet. Data sekunder umumnya digunakan untuk pijakan argumentasi 

melalui variabel-variabel dalam suatu penelitian, sehingga batasan penelitian 

menjadi jelas. Contohnya adalah teori/konsep yang digunakan, peraturan 

perundang-undangan terkait, dan beberapa peristiwa yang terekam dalam catatan 

jurnalistik (media massa). 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data adalah bahan mentah yang dikumpulakan peneliti dari 

lapangan penelitian. Data merupakan bahan spresifik dalam melakukan sebuah 

analisis. Untuk memperoleh data yang valid dan aktual, maka didalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data diantaranya adalah:5 

 

                                                             
5Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2014, Bandung: Rosda, Hlm: 183-186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang meliputi pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, yang 

artinya dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba 

dan pengecap.6 Observasi ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan 

mengamati secara langsung kondisi-kondisi yang memang sulit digambarkan 

secara deskriptif, terlebih penelitian ini berfokus kepada proses politik yang 

terjadi dalam konteks anggaran bagi infrastruktur fisik. Hal demikian tentunya 

memberikan ruang bagi peneliti untuk berinteraksi secara langsung kepada objek 

maupun subjek penelitian. Baik interaksi dengan aktor-aktor terkait, maupun 

meninjau lokasi-lokasi hasil pembangunan. Dalam penelitian ini, observasi yang 

dilakukan adalah melihat apa-apa saja yang menjadi objek pembangunan, baik 

secara fisik maupun non-fisik di Nagori Rambung Merah. Kemudian meninjau 

“media transparansi” seperti papan laporan pembangunan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diambil dari perpustakaan pusat 

Universitas Brawijaya Malang dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik  Brawijaya yang terdiri dari buku bacaan dan skripsi milik mahasiswa 

untuk dijadikan peneliti sebagai referensi. Selain diambil referensi dari 

perpustakaan, referensi lainnya yang peneliti ambil ialah berasal dari internet 

yang berupa materi berbentuk pdfdan juga mengambil dari beberapa website.  

 

                                                             
6Ibid, Hlm: 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh si 

pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai atau 

yang menjawab pertanyaan, dan dengan maksud tertentu.7 Wawancara betujuan 

untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan di lapangan melalui 

observasi oleh peneliti.8 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

kepada 6 orang informan yang terdiri dari tiga orang informan yang berasal dari 

warga Nagori Rambung Merah, 1 orang sebagai pangulu, 3 orang perangkat 

nagori, dan 2 orang pihak swasta yang bekerjasama oleh Nagori Rambung Merah 

dalam hal pembangunan jalan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.9 Dalam metode ini, dibagi menjadi 

dua jenis yaitu dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Sedangkan dokumen 

resmi dibagi kembali menjadi dua yaitu dokumen eksternal yang berupa bahan-

bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan dokumen internal 

yang berupa memo, intrusi dan lain sebagainya.10 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan mengambil dokumentasi berupa foto dan video saat melakukan proses 

                                                             
7Ibid, Hlm: 185 
8Ibid, Hlm: 186 
9Ibid, Hlm: 187 
10Ibid, Hlm: 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



komunikasi politik dilapangan serta mengambil data-data berupa file komputer 

yang berisi laporan-laporan kegiatan pembangunan Nagori Rambung Merah. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses sistematis dalam pencarian dan menyusun 

data melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang bisa 

menambah pemahaman mengenai penelitian tersebut dan mampu menginformasikan 

hasil penemuan  kepada orang lain.11 Dalam penelitian ini analisis data dilakukan 

dengan pemahaman induktif dan dilakukan melalui kajian pustaka. Analis data dalam 

penelitian ini dimulai sejak awal sampai penyimpulan data dan dikerjakan secara 

intensif dan menyeluruh. Data yang berupa sumber diolah menjadi kalimat-kalimat 

yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif.  Penjabaran teknik analisa data 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Induksi Data 

Induksi data didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan yang 

didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti.12 Proses pembentukan 

hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan 

dikumpulkan terlebih dahulu. Pendekatan induksi ini mengumpulkan data 

terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung 

diambil jika hipotesis tidak digunakan. Penalaran induksi merupakan proses 

berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus.13 

                                                             
11Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2009,Bandung: Alfabeta,Hlm: 244 
12Adzri (2013), 7 Desember 2016, Metode Deduksi dan Induksi, dalam 

http://adzriair.blogspot.co.id/2013/12/metode      -berpikir-deduksi-dan-induksi.html, diakses tanggal 6 Juni 

2018 pukul 22.35 
13Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Deduksi Data 

Deduksi data merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat 

dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data.14 Proses 

pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara didasari oleh alasan-alasan yang 

benar dan valid atau dengan menguji hipotesis dengan menggunakan data 

empiris.15 Penalaran deduksi merupakan proses berpikir yang menerapkan hal-

hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-

bagiannya yang khusus. Artinya, terdapat upaya menspesifikasi tesis untuk 

mencapai suatu kesimpulan. 

3. Komparasi Data 

Komparasi data adalah teknik analisis data yang bersifat 

membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan 

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.16 Dalam tahap ini peneliti 

membandingkan persamaan dan perbedaan antara hasil wawancara dan observasi 

yang kemudian dikomparasikan pula dengan teori dan konsep yang digunakan 

oleh peneliti. 

4. Kesimpulan  

Kesimpulan adalah tahap penarikan hasil dari data yang telah disajikan 

yang telah direduksi oleh peneliti. Hasil dari kesimpulan ini, diambil dari data-

                                                             
14Ibid. 
15Ibid. 
16Raden Sanopa Putra (2013), Analisis Komparatif, dalam http://radensanopaputra.blogspot.co.id/ 

    2013/05.analisis-komparatif.html, diakses tanggal 6 Desember 2018 pukul 22.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



data yang sebenarnya tanpa direkayasa oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini 

dapat ditinjau kembali dengan temuan data yang ada untuk menyakinkan bahwa 

kesimpulan ini kredibel. Dalam tahap ini, kesimpulan yang peneliti harapkan 

adalah peneliti dapat mengetahui peran Nagori Rambung Merah sebagai ujung 

tombak pembangunan desa sehingga mempengaruhi perkembangan masyarakat. 

 

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang berupa Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain melalui perbandingan serta 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

penadangan.17 Triangulasi data sendiri  juga dibedakan menjadi empat macam 

diantaranya adalah memanfaatkan penggunaan sumber, memanfaatkan penggunaan 

metode, memanfaatkan penggunaaan penyidik dan memanfatkan penggunakan teori.18 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan menggunakan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, sehingga 

teknik ini dianggap paling sesuai dengan penelitian karena dilakukan dengan 

                                                             
17Lexy Moleong (2014), Op. Cit.,Hlm: 330-332 
18Ibid, Hlm: 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



membandingkan dan pengecekan kembali informasi dengan waktu dan alat yang 

berbeda dalam pelaksanaan penelitian yang ada. 

Perbandingan yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan sumber 

yang berasal dari hasil wawancara tehadap informan kunci dengan informan utama 

yang terkait dengan peran Nagori Rambung Merah dalam hal pembangunan desa. 

Kemudian peneliti juga akan menyertakan data pendukung melalui instrumen informan 

tambahan melalui pihak-pihak yang dinilai bersebrangan dengan Pemerintahan Nagori 

Rambung Merah. Setelah ditemukan hasil dari perbandingan wawancara tersebut 

kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkannya kembali dengan teoriGood 

Governance untuk kemudian disajikan ke dalam data penelitian yang lebih kredibel 

dan tervalidasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Profil Nagori Rambung Merah 

A. Demografi 

Jumlah penduduk Nagori Rambung Merah berdasarkan Profil Nagori 

Tahun 2018 yakni sebesar 5644 jiwa. Jumlah demikian telah mengalami 

perubahan dari tahun ke-tahun. Peningkatan jumlah penduduk Nagori Rambung 

Merah tidak semata-mata dikarenakan angka kelahiran yang lebih besar 

dibandingkan angka kematian, melainkan memang terdapat banyak pendatang 

dari berbagai daerah. Hal demikian disebabkan oleh hasil pernikahan penduduk 

Nagori Rambung Merah dengan penduduk dari luar, dan kemudian menetap 

bersama keluarganya. 

Kemudian hal-hal lain yang menyangkut perkembangan daerah juga 

mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Dari mulai pendidikan, 

pembangunan infratstruktur, lapangan pekerjaan, kesehatan, dll. Berikut adalah 

beberapa kategori mengenai demografi; 

1. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat penting sebagai 

database kemasyarakatan, dimana hal demikian akan membantu 

merumuskan kebijakan yang mengacu pada tingkatan jumlah penduduk. 

Berikut adalah angka pertumbuhan penduduk di Nagori Rambung Merah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Pertumbuhan Penduduk Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Jenis Kelamin Jumlah Satuan 

1. Laki-laki 2.795 Jiwa 

2. Perempuan 2.849 Jiwa 

 Total 5.664 Jiwa 

 Jumlah Kepala Keluarga 1446 KK 

Sumber: Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

2. Infrastruktur Dasar 

Infrastruktur dasar tentunya mengenai hak masyarakat yang bersifat 

umum, seperti halnya jalan desa yang sangat dibutuhkan untuk mobilitas 

masyarakat, yang tentunya juga akan memajukan sektor-sektor lainnya. 

Berikut kondisi infrastruktur dasar di nagori Rambung Merah; 

Tabel 4.2 

Infrastruktur Dasar Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian 

Kondisi Panjang 

Jalan Baik Rusak 

1. Jalan Nagori Baik  0,8 Km 

2. Aspal  Rusak 4 Km 

3. Perkerasan  Rusak 2 Km 

4. 
Jembatan/ 

Plat Deker 

- - - Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 
Jalan Antar 

Nagori 

 Rusak 5 Km 

6. Rabat Beton Baik  0,15 Km 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

3. Infrastruktur Irigasi 

Infrastruktur irigasi dalam hal ini memberikan kepastian bagi 

masyarakat tentang penanganan banjir. Dewasa ini banjir kian menjadi 

masalah dibanyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya 

penanganan ataupun pencegahan terkait banjir. Salah satunya ialah melalui 

pembangunan infrastruktur irigasi. 

Tabel 4.3 

Infrastruktur Irigasi Nagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian 

Kondisi 

Jumlah 

Baik Rusak 

1. Saluran Primer  Rusak 1 

2. Saluran Sekunder  Rusak 1 

3. Saluran Tersier  Rusak 1 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

4. Infrastruktur Pemukiman 

Infrastruktur dalam hal ini menjadi hal yang penting, terutama 

infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik tentunya diposisikan sebagai sarana 

perkembangan manusia dalam hal apapun. Berikut adalah gambaran 

mengenai infrastruktur di Nagori Rambung Merah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.4 

Infrastruktur PemukimanNagori Rambung Merah 

Tahun 2017 

No Uraian Jumlah Satuan 

1. Rumah Sehat 1300 Unit 

2. Rumah Tidak Sehat 100 Unit 

3. Rumah Tidak Layak Huni 46 Unit 

Sumber; Data diperoleh dari Sekretaris Nagori Rambung Merah 

B. Visi dan Misi Nagori Rambung Merah 

1. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan 

yang diinginkan dengan meilhat potensi dan kebutuhan nagori. 

Penyusunan visi Nagori Rambung Merah ini dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif, dengan melibatkan banyak pihak-pihak yang berkepentingan 

di Nagori Rambung Merah seperti Pemerintah Nagori, Maujana Nagori, 

tokoh masyarkakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan nagori, dan 

masyarakat nagori pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di 

nagori seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Siantar. 

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada 

di nagori, maka visi Nagori Rambung Merah adalah; “mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, pembangunan yang merata, serta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan 

menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera berlandaskan keimanan”. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pemerintah nagori yang jujur, adil dan bebas KKN. 

b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam merencakan, serta 

melaksanakan secara swakelola dengan skala prioritas. 

c. Peningkatan ekonomi kerakyatan dengan membentuk koperasi serta 

usaha untuk menopang permodalan usaha kecil menengah. 

d. Memberdayakan masyarakat dengan membentuk dan membina 

kelompok usaha dengan potensi masyarakat Nagori Rambung Merah. 

e. Memperdayakan potensi alam dengan membangun menara air ditanah 

umbul milik Nagori Rambung Merah dan menata tempat pemakaman 

umum dan potensi nagori lainnya. 

f. Memberdayakan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh 

agama, dan lembaga-lembaga masyarakat dan perangkat nagori 

sebagaimana mitra kerja pangulu. 

g. Menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat yang 

bekerjasama dengan Babinkamtibmas dari Kepolisian, dan Babinsa dari 

TNI. 

h. Melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar mandiri, bebas 

narkoba dan kenakalan remaja lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Melakukan pembinaan olahraga, seni dan budaya terhadap masyarakat. 

j. Menciptakan suasana harmonis antar umat beragama dan menciptakan 

kualitas iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4.2 Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung Merah 

Rencana Kerja Pemerintah Desa akan menunjukan disposisi pemerintah 

sekaligus memperjelas arah kebijakan kedepannya, tentunya berdasar pada 

kemampuan yang dimiliki. Baik kemampuan finansial maupun yang berkaitan secara 

teknis pembangunan/pelaksanaan program. Pihak-pihak yang berkepentingan juga 

akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan menghambat 

upaya pembangunan. Secara singkat, Rencana Kerja Pemerintah akan dijadikan acuan 

pembangunan serta semua program-program yang ingin dilakukan. 

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagori Rambung Merah 

Sebelum mengetahui Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung 

Merah, perlu diketahui terlebih dahulu mengenaai arah kebijakan 

pembangunannya. Perencanaan Pembangunan Nagori adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagori dengan melibatkan 

Maujana nagori dan unsur masyarakat secara partisipatif, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian Sumber Daya Nagori dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

nagori. 

Agar pembangunan nagori benar-benar dapat diwujudkan dengan baik, 

maka arah kebijakan pembangunan nagori hendaklah berorientasi pada azas 

manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan 

segelintir elit nagori, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang ada di nagori tanpa terkecuali. Arah kebijakan pembangunan dirumuskan 

dalam Peraturan Desa Tentang RPJMDes Nagori Rambung Merah. 

Merujuk pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

dalam hal ini Pemerintahan Desa diberikan wewenang untuk merumuskan 

berbagai Peraturan Desa atas dasar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Dalam hal perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa menyusun 

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu 

pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Kemudian Pemerintah Desa 

merumuskan beberapa peraturan terkait perencanaan pembangunan, yakni (1) 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan 

(2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah, merupakan penjabaran dari  Rencana Pembangunan Jangka  

Menengah  Desa  untuk jangka waktu 1 tahun.  

Peraturan Nagori Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka 

Menengah Nagori Rambung Merah Tahun 2016 – 2022, mengatur tentang 

RPJMDesa yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang akan 

direalisasikan. Kemudian Peraturan Nagori tersebut diperkuat dengan Keputusan 

Maujana Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun 

Nomor 5 Tentang Kesepakatan Peraturan Nagori Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nagori Tahun 2016 – 2021, yang sekaligus ditandatangani oleh 

Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. Berikut adalah arah 

kebijakan pembangunan Nagori Rambung Merah;1 

                                                             
1Peraturan Nagori Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nagori Rambung  Merah 

Tahun 2016 – 2022, Pasal 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Melibatkan semua elemen masyarakat pemangku kepentingan dalam 

perencanaan sistem pelayanan masyarakat. 

2. Pemenuhan kebutuhan dan kemudahan akses pada kegiatan sektor 

pertanian, peternakan dan perikanan. 

3. Pemberian kesempatan pendidikan formal maupun non-formal 

(pelatihan). 

4. Penyediaan kesempatan bagi masyarakat msikin untuk mendapatkan 

sarana kesehatan. 

5. Memperbaiki dan membuat infrastruktur penunjang (jalan, jembatan dan 

saluran irigasi/drainase). 

6. Membentuk dan mendirikan kegiatan usaha yang dikelola oleh nagori. 

7. Peningkatan kemampuan pemuda desa diberbagai bidang dengan 

pembekalan pelatihan. 

8. Meningkatkan ahlak masyarakat. 

9. Meningkatkan kualitas pendidikan agama. 

10. Meningkatkan ekonomi pendidik. 

4.2.2 Kebijakan Prioritas Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016, 

2017 Dan 2018 

Secara umum, kebijakan prioritas Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sama, yakni terkait pembangunan fisik. Namun, 

ada beberapa kebijakan lain yang kemudian memiliki komposisi yang relatif 

berbeda. Diantaranya adalah terjadi penurunan alokasi dana untuk program 

pembinaan masyarakat dimana pada tahun anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.500.000.2 Kemudian pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 4.500.000.3 Namun 

pada tahun anggaran 2018 dana untuk pembinaan kemasyarakatan tidak ada sama 

sekali.4 Anggaran sebagian kecil dialihkan untuk pengadaan gedung beserta 

peralatan penunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

Disamping itu, selain pendapatan yang bersumber dari dana desa 

meningkat, alokasi anggaran tentunya meningkat drastis pada bidang pembangunan 

fisik. Pada tahun anggaran 2016, total pembiayaan pembangunan fisik sebesar Rp. 

582.607.860. Kemudian pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 602.456.500. Dan 

pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 681.471.000.5 Hal demikian direalisasikan 

disamping pembangunan yang tidak berkembang, tidak ada pendanaan lain yang 

cukup besar, dan pembangunan fisik banyak dilakukan pada lokasi yang sama 

seperti tahun sebelumnya. 

4.3 APBDes Nagori Rambung Merah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setidaknya mampu 

mengukur perencanaan pembangunan dalam konteks finansial. Keterbatasan anggaran 

akan disiasati dalam APBDes agar memberi sebesar-besarnya manfaat bagi 

masyarakat melalui program-program yang akan dicanangkan. APBDes juga 

mengukur semua sumber-sumber pendapatan desa dengan asumsi-asumsi yang 

disesuaikan. Hal demikian jika dilakukan dengan baik akan mendorong kesejahteraan 

masyarakat desa.  

                                                             
2Peraturan Nagori Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
3Peraturan Nagori Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
4Peraturan Nagori Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 
5APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagori 

Sebelum mengetahui porsi APBDesa Nagori Rambung Merah, perlu 

diketahui mengenai arah kebijakan keuangan nagori, yang dirumuskan dalam 

Peraturan Nagori Tentang RPJMDes, yakni sebagai berikut;6 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan nagori yang transparan, 

akomodatif dan akuntabel. 

3. Pengaturan ketat terhadap belanja pangulu nagori, dan perangkat nagori. 

4. Pengaturan ketat anggaran operasional Maujana nagori. 

5. Pengaturan ketat insentif Gamot serta kelembagaan nagori lainnya. 

6. Pembentukan Program Operasional Pemerintah Nagori. 

7. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Infrastruktur. 

8. Pembentukan Program Pelayanan Pertanian dan Perkebunan. 

9. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Kesehatan. 

10. Pembentukan Program Pelayanan Dasar Pendidikan. 

11. Pembentukan Program Penanggulangan Kemiskinan. 

12. Pembentukan Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, 

Kelembagaan Nagori Aparatur Nagori dan Maujana Nagori melalui 

pelatihan-pelatihan. 

13. Pembentukan Program Ekonomi Kerakyatan yang produktif. 

14. Pembentukan Peningkatan Program Pelayanan Masyarakt. 

                                                             
6Ibid, Pasal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Pembentukan Program yang berkaitan dengan dana bergulir, agribisnis 

dan manajemen usaha. 

16. Pembentukan Program Tata Ruang Nagori. 

17. Pembentukan Peraturan Nagori, dan Perencanaan Pembangunan Nagori 

yang partisipatif. 

18. Pembentukan Program Penyelenggaraan Keagamaan. 

19. Program Kerjasama Antar Nagori. 

20. Pembentukan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan 

Perumahan. 

4.3.2 Dana Desa Dalam APBDes Nagori Rambung Merah 

Sebagaimana tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur dana desa, bahwa setiap tahun anggaran akan memiliki prioritas 

penggunaan. Hal demikian dikarenakan agar pembangunan menjadi terstruktur 

sekaligus meminimalisir unsur “formalitas pembangunan”, atau pembangunan 

yang tidak serta merta dibutuhkan secara riil, namun dibutuhkan hanya untuk 

pemenuhan agenda formal pemerintah. Dalam hal ini, prioritas penggunaan dana 

desa tahun anggaran 2018 berpedoman pada Permendes No.19/2017 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. Namun secara teknis, pelaksanaan 

Permendes tersebut dinilai kurang maksimal, khususnya pada Nagori Rambung 

Merah Kabupaten Simalungun. Berikut peneliti paparkan beberapa program 

prioritas yang menggunakan dana desa sebagai sumber dananya. 

Pendapatan per-kapita masyarakat Nagori Rambung Merah berkisah Rp. 

1.500.000/bulan.  Hal demikian mengindikasikan perlu adanya dorongan melalui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



program-program pemerintah yang menyentuh secara langsung sektor 

perekonomian masyarakat. Program pembangunan infrastruktur fisik, sebagai 

sasaran program dana desa pada suatu wilayah memang dinilai tepat mengingat 

desa sebagai wilayah pinggiran, sekaligus menjadi penopang wilayah urban juga 

memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Disisi lain, 

program-program kesejahteraan sosial juga perlu diprioritaskan atas program 

apapun. Dalam hal ini Nagori Rambung Merah memiliki kecenderungan 

pembangunan infrastruktur fisik berupa drainase dan jalan antar desa. Sedangkan 

program-program kesejahteraan sosial lainnya tidak terpenuhi. Tercatat dari tahun 

2015 hingga tahun 2018 Nagori Rambung Merah belum memiliki Koperasi Desa, 

Badan Usaha Milik Desa, dan bahkan embung desa yang menjadi prioritas 

penggunaan dana desa 2018. Nagori Rambung Merah disisi lain banyak 

membangun, serta melakukan pemeliharaan terhadap drainase dan jalan desa. 

Oleh karena itu peneliti menempatkan pembangunan infrastruktur fisik 

Nagori Rambung Merah sebagai objek yang seharusnya memiliki perhitungan dan 

pertimbangan yang jelas, mengingat hal tersebut sejauh ini menjadi prioritas 

pembangunan Pemerintah Nagori Rambung Merah. Kemudian perangkat Nagori 

juga diharapkan memiliki argumentasi serta data yang valid mengenai prioritas 

tersebut. Hal demikian dikarenakan masih ada kelompok yang seharusnya menjadi 

“sasaran” kucuran Dana Desa. Sehingga iklim partisipatif masyarakat dalam dapat 

terjaga dan sejalan dengan perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam 

menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa, dan mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. 

A. APBDes Tahun Anggaran 2016 

Dalam APBDes 2016 Nagori Rambung Merah, pendapatan yang 

bersumber dari dana desa yakni sebesar Rp. 607.607.860. Kemudian total 

pendapatan Nagori yakni sebesar Rp. 864.965.187.7 Pemaparan mengenai 

alokasi dana tidak dispesifikkan berdasarkan sumber pendapatannya. Artinya, 

sumber pendapatan tercatat secara terpisah dengan pembiayaan pembangunan. 

Disamping itu, terdapat pembiayaan yang diperuntukan bagi bantuan sosial, 

yang masuk dalam pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Nagori Rambung Merah, sebesar Rp. 29.500.000.8 

Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori merujuk pada Peraturan Bupati 

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun Tahun 

Anggaran 2016. Anggaran untuk Pembinaan Kemasyarakatan dituangkan dalam 

APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2016 dikarenakan perintah 

Perbup, yakni mengenai prioritas penggunaan anggaran dana desa. Dirumuskan 

bahwa Prioritas Dana Desa yakni diperuntukan bagi pembangunan nagori dan 

pemberdayaan masyarakat nagori.9 

                                                             
7Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom pendapatan transfer 
8Ibid, Lampiran Anggaran, Kolom Pembiayaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 
9Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana 

Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016, Pasal 11 ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berkaitan dengan rencana pengembangan BUMDes terdapat dalam 

pasal lainnya, yang mengatur tentan peningkatan investasi ekonomi desa melalui 

pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. Kemudian dukungan 

ekonomi dapat dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun 

oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat nagori lainnya.10 

Kemudian pasal ketentuan demikian berdasarkan Keputusan 

Musyawarah Antar Nagori yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten 

Simalungun setiap tahun. Dan perintah daripada Perbup tersebut yakni Hasil 

Keputusan Musyawarah Nagori harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Nagori, dan APBDes.11 Namun ada ketentuan lain yang 

menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa.12 

B. APBDes Tahun Anggaran 2017 

Tahun Anggaran 2017 terdapat peningkatan besaran dana desa yakni 

menjadi Rp. 793.500.800. Dan jumlah keseluruhan pendapatan yakni sebesar 

Rp. 1.207.272.318. Alokasi Dana Nagori yang bersumber dari APBD kabupaten 

juga meningkat menjadi Rp. 413.771.518.13 Hal demikian praktis memberikan 

ruang gerak yang lebih luas dalam hal pembangunan desa. Disamping itu 

                                                             
10Ibid, Pasal 14 huruf a dan b 
11Ibid, Pasal 11 ayat (2) 
12Ibid, Pasal 11 ayat (4) 
13Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom Pendapatan Transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembiayaan lain yakni untuk program pembinaan kemasyarakatan yakni sebesar 

Rp. 4.500.000.14 

Dalam hal Peraturan Bupati, tidak ada yang membedakan secara 

mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten 

Simalungun Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Setiap 

nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017. 

C. APBDes Tahun Anggaran 2018 

Dalam APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018, justru 

tidak ada anggaran yang diperuntukan bagi pembinaan kemasyarakatan. Semua 

anggaran pendapatan dialokasikan untuk program pembangunan fisik. 

Pendapatan Nagori Rambung Merah juga sedikit menurun dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Pendapatan yang diperoleh dari dana desa sebesar Rp. 

681.471.000. Kemudian total pendapatan sebesar Rp. 1.064.821.593.15 Hal 

demikian yang menyebabkan pemotongan biaya pembinaan kemasyarakatan. 

4.4 Komposisi Dana Desa 

Secara umum, perhitungan rincian dana desa setiap kabupaten disusun oleh 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Rincian tersebut kemudian disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk disetujui. 

Setelah mendapat persetujuan DPR, rincian yang meliputi alokasi dasar dan alokasi 

                                                             
14Ibid, Lampiran Anggaran, Kolom Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
15Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom Pendapatan Transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



formula tersebut diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah. Untuk menentukan besaran 

Alokasi Dasar untuk setiap desa, Pemerintah Kabupaten menghitungnya dengan cara 

membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa yang ada di kabupaten tersebut. 

Kemudian untuk menentukan besaran Alokasi Formula untuk setiap desa tetap 

sama, yakni membagi Alokasi Formula Kabupaten dengan jumlah desa, setelah itu 

dihitung atas bobot dengan prosentase berbeda antara jumlah penduduk (25 %), angka 

kemiskinan (35 %), luas wilayah (10 %) dan tingkat kesulitan geografis (30 %). Variabel-

variabel tersebut sebelumnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian 

yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang statistik. Dalam hal hasil perhitungan dana desa untuk setiap desa, ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati setempat yang setidaknya meliputi beberapa hal yang diatur, 

diantaranya; (1) penetapan rincian dana desa, (2) pembagian dana desa, (3) mekanisme 

dan tahap penyaluran dana desa, (4) prioritas penggunaan dana desa, (5) penyusunan dan 

penyampaian laporan realisiasi penggunaan dana desa dan (6) sanksi administratif. 

Disamping itu, komposisi Alokasi Dasar yakni sebesar 90 %, dan Alokasi Formula 

sebesar 10 % dari keseluruhan jumlah dana desa.16 

Secara spesifik, Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengatur mengenai variabel-variabel 

yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Seperti halnya variabel kesulitan geografis, 

yakni menyangkut perhitungan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang didasarkan pada 

                                                             
16Dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tatacara pengalokasian, 

penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dimana peraturan tersebut setiap tahun 

diperbaharui. Isi dalam kutipan ini secara harfiah tidak berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan 

aksesibilitas/transportasi masing-masing desa.17 

4.5 Pencairan Dana Desa 

Secara umum, mekanisme pencairan dana desa setiap tahunnya sama. Namun 

secara spesifik ada beberapa poin yang membedakan. Selain memaparkan mekanisme 

pencairan dana desa secara umum, peneliti sedikitnya akan membandingkan mekanisme 

pencairan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara tahun 

anggaran 2017 dan 2018, dilihat dari pasal-pasal perubahannya. 

Dalam hal ini, mekanisme secara umum yang harus ditempuh yakni melalui 

pemindahbukuan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah 

Kabupaten (RKUD). Tahapan ini dapat dilakukan setelah Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan menerima; (1) Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten tahun anggaran 

berjalan, (2) Peraturan   Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana 

desa setiap desa, dan (3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana 

desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati.18 Kemudian jika tahap pertama telah selesai 

disalurkan, penyaluran tahap kedua dapat dilakukan setelah Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan dana desa tahap satu dari Bupati, sekurang-kurang 50% telah direalisasikan 

dan dikonsolidasikan.19 Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening 

Kas Desa (RKD), lalu disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Penyaluran tahap 

                                                             
17Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa, Pasal 9 ayat (2) 
18Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /Pmk.07 Tahun 2016TentangTata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 15 ayat (1) dan (2) 
19Ibid, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satu dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kabupaten menerima (1) Peraturan Desa 

mengenai APBDes, dan (2) laporan realisasi dana desa tahun anggaran sebelumnya.20 

Berkaitan dengan pencairan serta penyaluran dana desa tahun anggaran 2017 dan 

2018 terdapat beberapa perbedaan, dimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yang 

berbeda. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa mengatur 

tentang tatacara pencairan dana desa untuk tahun anggaran 2017. Kemudian untuk 

pencairan serta penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2018 mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa. 

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pada beberapa pasalnya. Berikut 

peneliti paparkan dalam beberapa poin; 

1. Pasal 99, berkaitan dengan perubahan tahap pencairan. Jika sebelumnya 

pencairan dilakukan dalam 2 tahap, pada mekanisme pencairan dan 

penyaluran dana desa tahun anggaran 2018 dilakukan dalam 3 tahap. Tahap 

pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan 

Juni sebesar 20%. Tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan Juni sebesar 40%. Kemudian tahap ketiga paling cepat 

bulan Juli sebesar 40%.21 

                                                             
20Ibid, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) 
21Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa, Pasal 99 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dalam hal penyesuaian terhadap perubahan tahapan pencairan dana desa, 

beberapa ketentuan lainnya disesuaikan. Namun demikian, penyesuaian 

demikian secara substansial tetap sama dengan peraturan perundangan 

sebelumnya. 

3. Perubahan terhadap beberapa lampiran mengenai administrasi ataupun 

persyaratan pencairan berjenjang (Kepala Desa – Bupati – Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan), yang melingkupi beberapa 

hal, yakni; (1) format laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD, (2) 

format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa, dan (3) format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa.22 

 

                                                             
22Ibid, Bab Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Proses Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018 

Untuk mengukur manfaat daripada suatu anggaran, perlu ditinjau bagaimana 

suatu anggaran dan kebijakan dirumuskan. Hal demikian tentunya dapat dijadikan 

patokan terhadap keberhasilan suatu program. Dalam pemaparan hasil penelitian 

tentunya perlu ditekankan mengenai istilah-istilah lokal yang akan sangat membantu 

memahami analisis penelitian ini. Istilah yang dimaksud lebih kepada penyebutan 

terkait hal-hal tertentu yang ada pada Kabupaten Simalungun, khususnya Nagori 

Rambung Merah.Terdapat istilah pangulu, maujana dan nagori yang maknanya secara 

umum tidak berbeda dengan daerah-daerah lain.1 

Anggaran dapat dianalisis menggunakan skema pemenuhan fungsi anggaran. 

Namun dalam hal ini peneliti memfokuskan pada poin-poin yang dinilai memiliki 

urgensitas dengan fenomena yang terjadi, serta dengan hasil penelitian. Analisis 

berdasarkan pemenuhan fungsi anggaran sangat penting untuk dianalisis secara 

holistik. Namun tetap harus merujuk pada fokus, serta lokasi dimana penelitian 

tersebut dilakukan. Terdapat poin-poin yang memang relevan jika digunakan sebagai 

instrumen analisis terhadap skema anggaran pada tatanan pemerintah pusat, atau 

setidaknya pemerintah provinsi. Seperti halnya fungsi anggaran sebagai alat fiskal, 

tentunya dampak terkait kebijakan fiskal lebih dapat diukur ketika mendasarkan pada 

skala pembangunan nasional dibandingkan dengan skala pembangunan desa. 

                                                             
1Pangulu adalah penyebutan kepala desa yang digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Nagori 

ialah penyebutan untuk pemerintah desa, kemudian maujana penyebutan untuk BPD sebagai kekuatan 

penyeimbang pemerintah desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemudian fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. 

Perdebatan pada ruang publik terkait kebijakan-kebijakan pembangunan tentunya 

penting untuk membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, sekaligus 

memberi pendidikan politik. Disamping itu, dampak negatif daripada perdebatan yang 

hadir dalam ruang publik juga lebih besar ketika berada pada spektrum pembahasan 

kebijakan-kebijakan pembangunan nasional. 

Berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang 

publik, dalam hal perumusan kebijakan mengenai pembangunan tidak terlalu banyak 

dan kompleks, maka secara otomatis indeks penilaian kinerjanya relatif baik. 

Indikasinya adalah penyerapan anggaran yang baik, dan hasil pembangunan sesuai 

dengan perencanaannya. Disamping itu, masyarakat dilibatkan dalam proses 

pembangunan, sehingga ada pengawasan dari masyarakat yang sedikit banyak mampu 

menekan potensi-potensi koruptif yang mungkin dapat dilakukan. Berikut analisis 

peneliti berdasarkan hasil penelitian di Nagori Rambung Merah; 

A. Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  (Planning  Tool) 

Anggaran memiliki fungsi perencanaan agar suatu organisasi mampu 

mencapai tujuan, melalui perumusan tujuan Dalam hal ini, perumusan APBDes 

Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018 sempat menemui masalah 

dikarenakan target pembangunan yang tidak tepat waktu pada tahun anggaran 

sebelumnya (2017), yang sekaligus merepresentasikan perencanaan yang 

buruk/tidak sesuai. Hal ini disampaikan oleh Barowar Nasution selaku Sekretaris 

Nagori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Sudah kita rumuskan waktu itu kebijakan-kebijakannya 

(program), termasuk pembangunannya juga sudah. Tapi 

laporan kita itu cacat. Dalam artian ini ada 3 atau 4 yang tidak 

memenuhi syarat…. Nah itu, jadi ada kita itu bikin saluran-

saluran apa itu, drainase itu tidak selesai.”2 

 

Kemudian terdapat beberapa poin yang dijadikan dasar untuk melihat 

kapasitas penganggaran suatu organisasi, antara lain; 

1. Merumuskan Tujuan Serta Sasaran Kebijakan Agar Sesuai Dengan Visi 

Dan Misi Yang Ditetapkan 

Dalam hal ini, Pemerintah Nagori Rambung Merah sudah berupaya 

untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan visi dan misinya. Kendati 

demikian, upaya yang dilakukan kurang maksimal. Berkaitan dengan misi, 

terkait “pelaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam merencakan, serta melaksanakan 

secara swakelola dengan skala prioritas.” Pembangunan yang dilakukan 

cukup merata, dalam hal semua masyarakat dapat menikmati hasil 

pembangunan (jalan dan drainase). Disisi lain tidak adanya program lain 

yang lebih tepat sasaran sedikit banyak menegasikan makna pemerataan itu 

sendiri. 

Misi terkait “peningkatan ekonomi kerakyatan dengan membentuk 

koperasi serta usaha untuk menopang permodalan usaha kecil menengah,” 

dan “pemberdayaaan masyarakat dengan membentuk dan membina 

kelompok usaha dengan potensi masyarakat Nagori Rambung Merah,” 

                                                             
2Barowar Nasution, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bahkan tidak ada sama sekali, baik dalam tahap perumusan hingga realisasi. 

Kemudian misi terkait “pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga masyarakat dan perangkat 

nagori sebagaimana mitra kerja pangulu,” sudah dilakukan, khususnya 

terhadap para tokoh. 

Misi terkait “pembinaan terhadap generasi muda agar mandiri, 

bebas narkoba dan kenakalan remaja lainnya,” dan “Melakukan pembinaan 

olahraga, seni dan budaya terhadap masyarakat” tidak dilakukan dengan 

baik. Beberapa perayaan-perayaan desa mengenai kesenian (pertunjukan 

tari simalungun) juga dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Hal 

demikian disampaikan oleh Hamoangan selaku warga Nagori Rambung 

Merah; 

“Cobalah Tanya sama orang-orang itu, tidak ada kami buat-

buat acara kesenian yang dibiayai, semua pakai sumbangan 

warga…. Pernah kami buat tari-tarian itu, tarian tortor 

sombah dari warga sini buat ditampilkan di simalungun, untuk 

perayaan-perayaan apa itu, kami iuran warga…. Ada 

mahasiswa juga membantu”3 

 

2. Merencanakan Berbagai Program Dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan 

Organisasi Serta Merencanakan Alternatif Sumber Pembiayaannya 

Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagori 

Rambung Merah sangat minim, hanya berpaku pada pembangunan fisik. 

Padahal terdapat banyak potensi-potensi pembangunan lainnya, seperti 

                                                             
3Hamoangan, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengembangan BUMDes, pengembangan sektor pertanian, dan 

pembangunan tandon air bersama, mengingat pada musim kemarau 

masyarakat Nagori Rambung Merah cenderung kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih, dan lain-lain. 

B. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendali, anggaran Nagori Rambung Merah hanya 

digunakan sebatas siasat untuk meningkatkan penyerapan, atau dengan kata lain 

merupakan sebuah upaya untuk menghindari indikasi penyerapan anggaran yang 

buruk (underspending). Hal demikian mempertegas bahwa terdapat indikasi 

inefisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah nagori Rambung Merah. 

Inefisiensi anggaran yang dimaksud ialah dimana pada tahun anggaran 2018 

Nagori Rambung Merah menggunakan sepenuhnya dana desa untuk 

pembangunan infrastruktur jalan dan drainase. Sedangkan disisi lain masih 

banyak hal dapat dilakukan dengan dana desa. Hal demikian disampaikan oleh 

Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung Merah; 

“Tidak ada (pembangunan lain selain jalan dan drainase), 

memang pembangunan jalan itu, dengan saluran-saluran. 

Karena itu kan memang kebutuhan masyarakat, lagipula ada 

itu pidato Bupati, itu dia memang menekankan agar 75% 

anggaran Dana Desa digunakan untuk infrastruktur fisik. Ya 

kami upayakan lah 75%.... Sejauh ini sesuai (prosentase 

pembangunan fisik mencapai 75% dari dana desa).”4 

 

 

 

                                                             
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool) 

Sebagai alat politik, indikasinya terdapat pada aktor-aktor yang 

berkaitan dengan jabatan tertentu, dan yang memiliki “power” untuk 

mempengaruhi pemerintahan. Dalam hal ini Pangulu Rambung Merah memiliki 

kedekatan khusus dengan pengusaha, yang sempat terindikasi melakukan 

kerjasama dalam hal perumusan kebijakan, yakni terkait pengembangan 

BUMDes dibidang transportasi pada tahun 2016. Namun rencana tersebut tidak 

terealisasikan hingga saat ini. Berkaitan dengan pembangunan fisik, Pemerintah 

Nagori Rambung Merah menggunakan instrumen Penunjukan Langsung (PL) 

dalam proses pembangunannya. Hal demikian disebabkan anggaran untuk 

pembangunan dilakukan secara terpisah. Pembangunan jalan pada Huta I, akan 

berbeda PL dengan pembangunan jalan pada Huta II. Hal demikian disampaikan 

oleh Barowar Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung Merah; 

“Nggak, kan kami melalui PL, penunjukan langsung itu. Jadi 

nilai proyeknya semua dibawah 100 juta. Aturannya kan begitu 

kan, kalau ada kami buat proyek diatas 100juta harus 

kerjasamanya jelas, dengan perusahaan apa begitu 

perusahaan besar…. Ada undang-undang itu, atau perda saya 

lupa…. Harus ada lelang juga. Jadi ini memang termasuk 

proyek kecil.”5 

D. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication tool) 

Pada prosesnya, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dinilai 

kurang maksimal. Komunikasi antara Pemerintah Nagori dengan Pemerintah 

                                                             
5 Barowar Nasution, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daerah tidak terjalin dengan baik. Kemudian antara Maujana dengan Pangulu 

juga kerap terjadi selisih paham. Namun, koordinasi dan komunikasi dalam poin 

ini, lebih kepada menjelaskan mengenai anggaran yang disusun oleh berbagai 

unit kerja, yang diantaranya adalah Pangulu, Sekretaris Nagori, dan Maujana. 

Selain itu, nominal anggaran yang disusun juga cenederung kecil. Hal demikian 

Disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung 

Merah; 

“Kami paling-paling, ini untuk beli kertas, alat tulis, komputer 

ini saja sudah berapa tahun. Printer juga, meja-meja kursi 

seperti ini kan relatif murah. Maksudnya tidak terlalu mahal 

begitu, ini hanya untuk operasional kami, operasional 

nagori… Iya, tidak ada kami beli AC kan, paling-paling kipas 

angin.”6 

 

Selain komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Nagori dengan 

Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Nagori Rambung Merah juga merasa 

dipersulit oleh pendamping desa. Dalam hal ini, Sekretaris Nagori mengklaim 

bahwa kinerja daripada pendamping yang sangat minim. Disamping itu, 

perangkat nagori cenderung memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan 

suatu hal seperti kebijakan dan anggaran. Kemudian perangkat nagori juga 

kesulitan dalam hal komunikasi kepada pihak Pemerintah Daerah untuk sekedar 

menanyakan prosedur/tatacara, serta hal-hal yang dinilai tidak perlu ditanyakan. 

Dengan kata lain komunikasi dan koordinasi vertikal antara Pemerintah Desa dan 

                                                             
6Sarmedi Tua Sagarih, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemerintah Daerah sangat minim. Hal demikian disampaikan oleh Barowar 

Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung Merah; 

“Kita punya pendamping kan tidak kerja. Dalam artian begini, 

seharusnya kita yang bertanya, ini malah sebaliknya. Idealnya 

memang kan kita harus sama-sama, semua kita sama-sama. 

Kan percuma saya, dengan pangulu ini maunya maksimal tapi 

tidak didukung. Disini itu dengan maujana pun kita nggak 

akur. Banyak itu program  harus ada “stimulusnya” dulu.”7 

“Kita juga bermasalah kan sebenarnya sama Sekda itu. Ya 

tidak bisa dipungkiri bahwa memang, disini saja kita sering 

berselisih, biasalah itu berdemokrasi seperti itu. Tapi, nah ini 

saya juga sampaikan mumpung ada pangulu ini beliau itu saya 

rasa sudah maksimal, dalam arti untuk mendidik perangkat-

perangkat yang lain ini agar mereka peka, mengerti dengan 

pekerjaannya. Tapi beliau ini suka repot, jadi wajar kalo 

harusnya teman-teman yang lain ini juga aktif, dalam 

mengawasi apa-apa itu semua aktif. Kalau pangulu repot, 

akhirnya saya tidak ada yang membantu.”8 

 

Masih terdapat masalah yang terkait dengan koordinasi dan komunikasi, 

yaitu secara vertikal (kepada kecamatan, serta Pemkab Simalungun) yang dinilai 

kurang maksimal. Pemerintah Nagori Rambung Merah juga sempat diberi 

peringatan/ditegur agar segera merumuskan Peraturan Nagori terkait APBDes, 

dan RKPDes, sebagai salah satu syarat untuk proses pencairan dana desa. 

Perangkat desa kemudian melakukan upaya percepatan, dibantu dengan maujana. 

Dalam hal ini, maujana tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai 

                                                             
7Barowar Nasution, Ibid 
8Barowar Nasution, Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penyeimbang pemerintah, melainkan bertindak sebagai eksekutor. Hal demikian 

seperti yang disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori 

Rambung Merah; 

“Kita itu kan seharusnya seperti legislatif, kita juga bisa 

membuat peraturan-peraturan nagori. Tapi kan susah, 

pangulu kita itu punya power….. Nah apalagi dulu sempat kita 

kena tegur, dapat surat dari bupati kan, diminta untuk segera 

membuat APBDes dan Rencana Kerja itu. Itu kan tidak bisa 

ada pembangunan belum selesai. Akhirnya kita ini BPD yang 

turun tangan, mengatur langsung.”9 

 

Selain permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi antara 

Pemerintah Nagori dengan Pemerintah Daerah serta instansi yang berkaitan di 

dalamnya, Pemerintah Nagori tetap berupaya untuk membangun partisipasi 

masyarakat sebagai bagian dari fungsi komunikasi dan koordinasi. Setiap 

tahunnya Nagori Rambung Merah mengadakan pertemuan dengan tokoh adat, 

tokoh agama dan masyarakat secara umum. Pertemuan demikian dimaksudkan 

untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dengan 

menyampaikan yang sudah maupun yang akan dikerjakan. Namun disisi lain, 

pelaksanaan pertemuan tersebut diadakan jauh sebelum atau sesudah 

pembangunan fisik akan dilakukan. Bagi masyarakat, tidak ada dorongan yang 

kuat agar ikut berpartisipasi untuk setidaknya mengawasi jalannya pemerintahan. 

Artinya, pertemuan demikian hanya dilakukan secara formalitas untuk menjaga 

                                                             
9 Sarmedi Tua Sagarih, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal demikian disampaikan oleh 

Agam Hutabarat selaku tokoh masyarakat; 

“Ya tidak ada, kalau urusan uang itu ya tidak ada bicara. Ya 

mereka bicara dengan warga, pasti ada pertemuan-pertemuan 

begitu. Tapi masyarakat pun tidak ada menyampaikan apa-

apa, pertemuan-pertemuan seperti itu kan biasanya diadakan 

bukan pada saat pembangunan. Bagaimana kita mau 

menyampaikan, kita kan sengaja dibuat tidak paham. Nanti 

saat mulai pembangunan tau-tau ya masyarakat juga yang 

membantu, bantu-bantu kuli atau ada yang memberi makanan 

minuman, macam-macam.”10 

 

Kemudian proses perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun 

Anggaran 2018 tidak ada proses komunikasi dan koodinasi yang dinilai 

menghambat/pertentangan dari berbagai pihak. Kendati demikian, mekanisme 

yang ditempuh dinilai menyalahi aturan. BPD tidak bekerja sebagaimana 

mestinya, yang menyebabkan tidak ada upaya persetujuan antara Pemerintah 

Nagori dengan BPD dalam hal menyepakati kebijakan. Implikasi secara formal, 

yakni pembiayaan pembangunan fisik pada APBDes 2018 memiliki selisih yang 

cukup tinggi dibandingkan APBDes Perubahan pada tahun yang sama. Besaran 

pada APBDes Perubahan sama dengan jumlah dana desa yang diterima pada 

tahun anggaran 2018, yakni sebesar Rp. 681.471.000.11 Sedangkan pada 

Rancangan APBDes hanya sebesar Rp. 502.471.000.12 

                                                             
10Agam Hutabarat, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 9 April 2019 
11Peraturan Nagori Rambung Merah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagori, Lampiran Anggaran, Kolom Pendapatan Transfer 
12Rancangan Peraturan Nagori Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool) 

Sebagai alat motivasi, seharusnya anggaran dapat memberikan stimulus 

bagi masyarakat agar mampu berkembang. Kemudian anggaran juga seharusnya 

mampu memotivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi mengawasi 

penyelenggaraan pemerintah desa. Realitanya hal demikian tidak terjadi. 

Sebagian dari masyarakat dinilai sudah mampu berfikir secara kritis, dan 

tentunya memiliki pengetahuan yang cukup dalam konteks pemerintahan. 

Namun, akses terhadap informasi anggaran memang sangat minim, yang praktis 

membatasi partisipasi masyarakat. 

5.2 Peran Aktor Terkait Perumusan Anggaran Nagori Rambung Merah 

Dalam hal aktor-aktor yang berperan dalam perumusan anggaran, tentunya 

membahas secara spesifik terkait penentuan besaran anggaran bagi program-program 

yang diusulkan. Disamping itu, peneliti akan mengkerucutkan pembahasan kepada 

proses perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018, yang 

sekaligus menjawab fokus penelitian ini. Namun disisi lain, terdapat 

ketidakseimbangan peran antara aktor-aktor yang berwenang. Dalam hal ini yakni 

Maujana dan Pemerintah Nagori Rambung Merah. 

Peneliti akan memaparkan proses perumusan anggaran berdasarkan skema 

perumusan anggaran. Hal demikian dimaksudkan agar data dapat dianalisis secara 

skematis, dan lebih mendetail. Secara umum, setidaknya terdapat skema perumusan, 

sekaligus dapat memberi gambaran mengenai peran aktor-aktor terkait dalam 

perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018. Berikut peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



paparkan dalam kerangka skematis perumusan APBDes Nagori Rambung Merah 

Tahun Anggaran 2018; 

Gambar 5.1 

Skema Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Diolah oleh peneliti 

Secara umum, pembahasan anggaran seharusnya menimbang hasil 

Musyawarah Dusun, lalu disusun rumusan anggarannya, dan kemudian dibahas 

bersama seluruh anggota Maujana hingga disetujui melalui pembentukan Peraturan 

Nagori. Hal demikian setidaknya terjadi pada tahun anggaran 2016. Kendati demikian, 

terdapat banyak perdebatan mengingat pada waktu itu Ketua Maujana tidak sepaham 

Musyawarah Dusun 

Draft Pengajuan 

APBDes oleh Pangulu 

Perumusan anggaran 

oleh pangulu dan 

perangkat desa 

Tokoh masyarakat, adat, 

agama dan masyarakat 

umum 

Penetapan APBDes 

Perubahan 

Pembahasan bersama 

Maujana dan Pemerintah 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan Pangulu. Hal demikian disampaikan Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana 

Nagori Rambung Merah; 

“Sebetulnya ada itu, dulu (Tahun Anggaran 2016). Yakan 

memang seharusnya begitu kan, dirumuskan, atau kita yang 

rumuskan, diajukan, dibahas bersama, lalu dijadikan 

peraturan. Karena kan, sebelumnya kita pasti tau kan, berapa-

berapa dana desa itu turun…. Kalau sekarang ya, bagaimana 

tidak ada lah…. Dulu saya pribadi juga selalu, apa ya, selalu 

bertentangan lah dengan pangulu itu. Jadi kalau apa-apa ya, 

sulit, tidak sama terus.13 

 

Pada tahap perumusan, Maujana Nagori Rambung Merah hanya terpaku pada 

Sarmedi Tua Sagarih selaku Ketua Maujana. Semua anggota dinilai sangat pasif, dan 

terkesan hanya ikut hadir dalam setiap agenda kerja Maujana. Ketua Maujana sempat 

berperan aktif dalam tanggungjawabnya sebagai Maujana. Namun, sejak tahun 2017 

Ketua Maujana memilih sikap apatis, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap 

Pangulu, sekaligus para anggota maujana lainnya yang memilih pasif. Hal demikian 

disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Kami ini dari awal tidak dianggap, memang begitu dari dulu. 

Awal-awal memang ada itu mereka punya itikad baik, untuk 

membangun, untuk, ya intinya ingin bekerjasama lah. Tapi 

kami sudah tau gimana-gimana mau dia itu, yasudah lah, 

teman-teman maujana yang lain-lain ini juga pasif, saya juga 

kan nggak bisa sendirian kan, apa-apa saya harus bicara, apa-

apa harus saya yang sampaikan. Betul-betul tidak ada 

inisiatif… Jadi sejak 2017 lalu itu, yasudahlah kami iya-iya 

aja…. Akhirnya ya begitu, kalau dia mau ada rapat penentuan 

                                                             
13Sarmedi Tua Sagarih, Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anggaran itu, semua sudah beres, rumusannya, jumlah 

anggaran, alokasi semuanya sudah beres, kami hanya 

disediakan makan minum, disodorkan kertas buat tanda 

tangan, sudah.”14 

 

Hasil wawancara tersebut sekaligus menegaskan bahwa rumusan anggaran 

seolah-olah hanya menjadi wewenang pangulu berserta perangkat desa. Pangulu dan 

perangkat desa merumuskan secara mutlak, hingga tidak ada pembahasan sama sekali. 

Artinya, peran maujana dapat dipastikan tidak ada, mengingat tidak ada poin-poin yang 

diperdebatkan ataupun didiskusikan. Pada tahap pengajuan draft oleh pangulu, 

maujana hanya menandatangani rumusan anggaran yang sudah tertata rapi. 

5.3 Proses Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Nagori Rambung Merah 

5.3.1 Proses Politik Anggaran Di Nagori Rambung Merah 

Pengelolaan keuangan desa menjadi suatu hal yang sangat vital karena 

bersinggungan secara langsung kepada program-program yang dicanangkan 

oleh Pemerintah Desa. Baik/buruk dan besar/kecil-nya pendapatan harus selalu 

disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan demi menjaga stabilitas keuangan 

pemerintahan itu sendiri. Anggaran yang sehat dalam suatu organisasi 

pemerintahan tentunya akan memberikan manfaat secara maksimal kepada 

masyarakat. Hal demikian tentunya menjadi tujuan akhir daripada upaya 

pengelolaan anggaran pemerintahan. Bahwa kemudian kesejahteraan 

masyarakat sangat dapat diukur oleh manfaat yang didapatkan dari program-

program pembangunan. 

                                                             
14Sarmedi Tua Sagarih, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengelolaan keuangan desa tentunya masuk dalam kajian politik 

anggaran, yang dapat dilihat secara skematis. Politik anggaran yang ditujukan 

untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tentunya tidak serta merta 

berjalan dengan baik. Politik anggaran juga memungkinkan kontestasi yang 

bukan hanya pada tatanan gagasan, melainkan pada tatanan praktis dimana 

konstelasinya syarat akan prinsip untung/rugi. Untung/rugi yang dimaksud bisa 

berupa citra, relasi serta jabatan tertentu sesuai dengan bidang kajian ilmu 

politik. Disamping itu juga berkaitan dengan untung/rugi secara ekonomis, yang 

mengasumsikan wewenang terhadap kebijakan anggaran berati juga berwenang 

dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada. Pengelolaan keuangan desa 

mencakup keseluruhan perihal pendapatan dan pengeluaran desa. Pemerintahan 

desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang harus dikelola berdasarkan 

peraturan yang ada, baik mengenai mekanisme pencairan, hingga penggunaan 

anggaran. 

Dalam hal ini beberapa sumber keuangan desa memiliki standarisasi 

dan aturan-aturan yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat desa dituntut untuk 

cermat dan bijak dalam proses pengelolaannya. Selebihnya, politik anggaran 

memiliki dimensi infrastruktur politik, dan suprastruktur politik. Keduanya 

memiliki spektrum kajian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti memaparkan 

konstelasi politik di Nagori Rambung Merah yang tentunya memiliki dampak 

pada proporsi anggaran. Analisa mengenai politik anggaran menjadi 

pembahasan utama dalam penelitian ini. Setidaknya peneliti akan mengukur 

fungsi-fungsi anggaran yang terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi. Kemudian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peneliti akan mengkaitkannya dengan konstelasi politik Nagori Rambung 

Merah, baik dalam koridor “infrastruktur politik”, maupun “suprastruktur 

politik.” 

A. Konstelasi “Suprastruktur” Politik 

Suprastruktur politik berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang 

ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Dalam hal 

ini, Pemerintah Nagori Rambung merah dengan Maujana. Termasuk 

didalamnya yakni hubungan secara vertikal dengan pemerintahan yang ada 

diatasnya. Antara pangulu dan maujana sedikitnya mengacu pada relasi yang 

kurang harmonis. Tercatat dalam beberapa hal, pangulu dan maujana kerap 

berselisih paham. Pada tahun 2016, pangulu mengusulkan pengembangan 

BUMDes dibidang transportasi. Namun pihak yang dinilai menolak keras 

yakni maujana, dalam argumentasinya bahwa perihal transportasi baiknya 

dikomunikasikan ke organda Kota Pematangsiantar agar memperbanyak 

angkutan umum yang beroperasi/melewati wilayah Nagori Rambung Merah. 

Hal demikian Disampaikan oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori 

Rambung Merah; 

“Ya kita sampaikan, kalau memang Rambung Merah ini kan 

berdekatan dengan Pemda, berdekatan dengan kota juga. Jadi 

untuk apa mau beli kendaraan untuk transportasi itu, tinggal 

kita komunikasikan saja ke organda, atau kemana itu dishub, 

dan dinas-dinas terkait. Agar, trasportasi ini bisa masuk 

Rambung Merah, tidak hanya ditepi jalan saja. Jadi nggak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



usah lah bikin-bikin program buat angkutan desa itu… Tapi 

akhirnya tidak ada itu, usulan-usulan seperti itu.”15 

 

Pengadaan armada untuk transportasi warga desa pada akhirnya tidak 

dibahas lebih jauh dikarenakan secara mendasar dinilai kurang logis. Terlebih, 

tidak ada komunikasi mengenai wacana tersebut terhadap masyarakat. Kendati 

demikian, beberapa masyarakat telah mengetahui wacana tersebut. Walaupun 

hampir dipastikan tidak ada masyarakat yang setuju. Dalam hal ini masyarakat 

juga cenderung memiliki prasangka yang negatif terkait wacana tersebut. 

Sebelumnya, indikasi mengenai pangulu dengan pengusaha angkutan umum juga 

terdengar oleh masyarakat. Hal demikian disampaikan oleh Martogi Sitohang 

selaku masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Itu sudah jadi rahasia umum sebenarnya. Ya mohon maaf 

bukan saya mau menuduh, tapi memang kan dari jaman 

kampanye dulu dia itu memang dekat (pangulu dengan 

pengusaha angkutan umum). Kalau kamu tanya orang-orang 

pasti rata-rata tau itu… Aaa tidak, tidak tidak setuju (wacana 

pengadaan armada angkutan desa), semua juga sama tidak 

akan setuju. ”16 

 

Apabila pada tahun 2016 pangulu mengusulkan untuk membentuk 

BUMDes dibidang transportasi, pada tahun 2017 maujana mengusulkan 

pembangunan tandon air namun hasil daripada rapat perangkat nagori dengan 

maujana, menolak usulan tersebut. Pembangunan tandon air dinilai akan 

                                                             
15Sarmedi Tua Sagarih,Ibid 
16Martogi Sitohang, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, operasionalisasinya 

membutuhkan tenaga listrik yang cukup tinggi, dikarenakan rencananya akan 

menggunakan pompa khusus sehingga mampu memompa air tanah. Disamping 

itu perihal pajak, juga harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai pembiayaan 

pajaknya. Hal demikian disampaikan oleh Sarmedi Tua Saragih selaku Maujana 

Nagori Rambung Merah; 

“Usulan itu kan bermaksud baik, untuk masyarakat, agar 

ketika kemarau itu air ada, tidak susah menunggu sumur ada 

air… Dikatakan biayanya sangat tinggi, ya memang tinggi. 

Tapi lihat juga dampaknya terhadap masyarakat, kan begitu…. 

Listriknya juga katanya nanti tidak kuat, ya saya sampaikan, 

listrik itu kan tinggal dikomunikasikan dengan PLN, tinggal 

bagaimana kita alokasikan untuk pembayarannya. Ternyata 

tidak disetujui, yasudah…. Perihal pajak juga, kita tinggal 

tanya ini pajak air tanah berapa kita kena, kan begitu. 

Pokoknya tinggal ditanya lah, kan belum dicoba.”17 

 

Perihal pembangunan fisik yang disetujui bersama pada Tahun 

Anggaran 2018, tidak ada perdebatan yang signifikan, melainkan hanya 

terkait lokasi yang terlebih dahulu dibangun. Hal demikian Disampaikan oleh 

Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“oh tidak ada, paling-paling hanya bicara, yang satu maunya 

di Huta IV terlebih dahulu, yang satu maunya bangun di Huta 

I, macam-macam. Ya itu hanya pertimbangan-pertimbangan 

teknis sajalah, saya kira wajar. Itu juga kan usulan dari 

                                                             
17Sarmedi Tua Sagarih,Op;Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat, ya kita harus menghormati. Artinya, ya mau 

bagaimana lagi, masyarakat menghendaki seperti itu.”18 

 

Pernyataan cenderung berbeda dengan pangulu yang menyatakan 

bahwa koordinasi dengan maujana sudah dilakukan. Kendati demikian, 

pangulu juga menyatakan bahwa koordinasi serta komunikasi dengan 

maujana kurang terjalin dengan baik. Hal demikian disampaikan oleh 

Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung Merah; 

“Koordinasi ya pasti kita lakukan, dengan sekretaris nagori, 

dengan maujana juga kita terus koordinasi…. Ada pasti 

(perbedaan pandangan dengan maujana), kita ini kan 

manusia, pasti yang seperti itu ada terjadi juga beda pendapat, 

komunikasi yang kurang terjalin, itu pasti ada… Ya tentang 

program-program juga salah satunya (perbedaan pandangan 

dengan maujana), misalkan kita mau bangun jalan, nah ini 

dimana dulu yang harusnya dibangun, atau diperbaiki, mau 

kita apakan ini menggunakan beton atau diaspal, itu kan kita 

selalu bicara dengan maujana.19 

 

 B. Konstelasi “Infrastruktur” Politik 

Infrastruktur politik merupakan suatu analisis mengenai kekuatan 

politik non-struktural. Artinya, suatu kelompok/seseorang dapat berpotensi 

memiliki power (kekuatan politik), walaupun tidak dalam posisi struktural 

pemerintahan/lembaga negara. Fenomena demikian hampir dapat dipastikan 

terjadi diseluruh dunia, bahkan pada negara paling demokratis sekalipun. Oleh 

                                                             
18Sarmedi Tua Sagarih,Op;Cit. 
19Barowar Nasution, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karena itu, infrastruktur politik dinilai sangat penting untuk dikaji, mengingat 

penelitian ini membahas mengenai kebijakan dan anggaran Pemerintah Desa. 

Hal-hal yang mendasari kepemilikan “power” tersebut sangat beragam. 

Dalam hal politik desa, kerap terjadi dinasti politik yang berkutat pada keluarga 

tertentu. Power yang digunakan cenderung memiliki karakteristik ketokohan. 

Baik ketokohan dalam hal agama, adat, hingga ditokohkan karena kepemilikan 

harta (kekayaan yang dapat berupa aset, seperti tanah, perusahaan, dan lain-lain). 

Dalam hal ini, peneliti akan mengerucutkan pembahasan kepada relasi antara 

Pangulu dan Maujana Nagori Rambung Merah, dikarenakan terdapat temuan 

yang mengindikasikan antara keduanya, yang juga menyangkut pihak lain diluar 

Pemerintah Nagori Rambung Merah. 

Pangulu merupakan warga Huta VI yang sebelumnya berprofesi 

sebagai pengusaha furnitur. Pangulu juga memiliki banyak relasi kepada 

kontraktor bangunan. Banyak yang menduga bahwa, pangulu juga memiliki 

ambisi terhadap proyek-proyek pembangunan fisik milik pemerintah desa. Hal 

demikian disampaikan oleh Martogi Sitohang selaku masyarakat Nagori 

Rambung Merah; 

“Kepala desa dulu itu punya toko mebeul, sekarang tidak ada 

yang meneruskan. Paling-paling dia itu pernah ikut proyek-

proyek begitu, jadi banyak kenal dengan orang-orang proyek. 

Makannya dia buat-buat jalan itu karena banyak kenalan 

kontraktor. Itu mesin giling semen itu kan kawan dia yang 

punya, selender itu juga kawan dia yang punya. Jadi wajar lah, 

ketika seseorang itu punya akses, pasti mementingkan urusan 

pribadi…. Tapi sulit juga kita mau bilang wajar, karna gimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



buat-buat jalan semua itu kan duit rakyat, takutnya korupsi 

atau apa kan nggak tau masyarakat ini.”20 

 

Kemudian ditinjau pada saat pemilihan Kepala Desa Nagori Rambung 

Merah, pangulu yang saat ini menjabat memiliki keterkaitan dengan pengusaha 

transportasi (angkutan umum). Hal demikian tentunya sinkron dengan upaya 

pengembangan BUMDes tahun anggaran 2016 yang direncanakan bergerak 

dalam bidang transportasi. Kendati demikian, rencana tersebut tidak terealisasi 

(tidak jadi dirumuskan). Hal demikian disampaikan oleh Marta Hutabarat selaku 

masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Dia itu kan kawannya pak Riko, jadi pak Riko itu dia punya 

armada buat angkutan umum, banyak duit dia itu. Tapi dia 

simpan mobil itu di Tapian Dolok (nama daerah), nggak 

disini… Nah memang iya, kalau masyarakat yang mengerti 

pasti berpikir seperti itu (praktik money politik yang dilakukan 

oleh pangulu pada saat pemilihan kepala desa)… Kalau kami 

masyarakat ini, yang penting kalau bisa jangan korupsi, 

pikirkan juga masyarakat itu bagaimana, jalan rusak begini 

seharusnya kan diperbaiki, sebagai pemerintah kan memang 

harus inisiatif.”21 

 

Pangulu Nagori Rambung Merah tercatat sebagai warga Huta VI, dimana 

wilayah Huta VI menjadi lokasi pembangunan jalan dan drainase paling banyak. 

Tentunya, pangulu memiliki kewenangan secara normatif untuk memutuskan 

wilayah pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pengertian konstelasi 

                                                             
20Martogi Sitohang, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 
21 Marta Hutabarat, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“infrastruktur” politik itu sendiri. Secara politis, hal demikian menggambarkan 

bahwa pangulu memprioritaskan pembangunan pada wilayah yang sekaligus 

menjadi domisilinya. Tercatat pada tahun 2018 tahap pertama, pembangunan 

drainasi di Huta VI menggunakan anggaran sebesar Rp. 160.257.705. Kemudian 

pada tahap kedua menggunakan angaran sebesar Rp. 60.080.300.22 Hal demikian 

disampaikan oleh Martogi Sitohang selaku masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Ya mungkin saja, tapi nggak tahu juga (mengenai pemilihan 

wilayah Huta VI yang paling banyak dibangun berdasarkan 

domisili pangulu). Ya memang memungkinkan, karena 

memang kan dia tinggal disitu (Huta VI), banyak kenal dengan 

orang-orang situ juga, dan mungkin pendukungnya banyak 

orang situ juga kan…. Oo kalau anggaran saya nggak tahu, 

tapi yang jelas memang paling banyak disitu (pembangunan 

jalan di Huta VI), saya kan sempat bantu-bantu juga, tapi 

nggak disitu.”23 

 

5.3.2 Tahapan Perumusan Program Pembangunan Infrastruktur 

Tahapan-tahapan perumusan program tentunya bertolak dari perencanaan, 

kemudian mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada program yang 

direncanakan, kemudian distribusi hingga pada program direalisasikan. Hal 

demikian harus dapat digambarkan secara skematis dalam perencanaan, yang 

bertujuan memperoleh ukuran yang jelas mengenai dampaknya dalam berbagai 

macam hal. Dalam hal perencanaan kebijakan/program Nagori Rambung Merah 

Tahun Anggaran 2018, pangulu beserta perangkat nagori hanya mengacu pada 

                                                             
22Peraturan Nagori Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, Lampiran 

anggaran, kolom “Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori” 
23Martogi Sitohang, Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



program pembangunan tahun anggaran sebelumnya, dimana terdapat betonisasi 

jalan, dan pembuatan drainase. Tahun anggaran 2018 diupayakan agar ada 

perbaikan serta perluasan. Kemudian, hal demikian juga mengacu pada keluhan 

warga terkait fasilitas jalan yang telah rusak, dan pembangunan drainase di Huta I 

yang sudah rusak sejak pembangunan pada tahun 2016. Hal demikian disampaikan 

oleh Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Di Huta 1 kan memang rusak parah itu, jalan, saluran-

saluran itu rusak parah…. Kami mengacu ke program-

program belemunya (tahun anggaran 2017), dan keinginan 

warga juga seperti itu. iya, karna itu pangulu itu mau buat 

perbaikan-perbaikan disitu (Huta 1). iya memang, salahnya 

kan kita tidak disertakan (perumusan program).”24 

 

Tahap perencanaan merupakan tahap pengukuran mengenai penyesuaian 

suatu kemampuan pembiayaan, dengan rencana program yang akan direalisasikan. 

Namun, tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang 

diberlakukan, khususnya mengenai dana desa. Dalam hal prioritas penggunaan 

dana desa tahun anggaran 2018, terjadi ketidaksesuaian antara peraturan 

perundangan yang ada. Lebih spesifik, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 

2018, merumuskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 diperuntukan 

                                                             
24 Sarmedi Tua Sagarih, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bagi pembiayaan program dan kegiatan dibidang pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat.25 

Sedangkan, terdapat penjelasan lanjutan yang dinilai memiliki makna yang 

absurd, yakni  prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.26 Lintas bidang yang 

dimaksud yakni, kegiatan produk unggulan nagori, BUMDes, sarana olahraga, dan 

embung desa. Hal demikian sesuai dengan Permendes No.19/2017 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Namun ada ketentuan lain 

yang menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa.27 Jadi dapat 

disimpulkan secara keseluruhan bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak 

memiliki aturan yang jelas, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dalam 

hal ini, ketidakjelasan aturan berpotensi timbulnya inefisiensi anggaran yang 

dirumuskan oleh Pemerintah Nagori. 

Dalam hal standar perumusan program, setidaknya terdapat beberapa poin 

yang perlu diperjelas agar akuntabilitas dari pelaksanaan suatu program dapat 

terpenuhi. Selain itu, perencanaan akan dapat disesuaikan secara matang, antara 

program yang akan direalisasikan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal 

demikian dinilai penting dikarenakan anggaran desa juga memiliki keterbatasan, 

sehingga harus benar-benar disesuaikan dengan perumusan program, serta 

                                                             
25 Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 

Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 

2018, Pasal 12 ayat (1) 
26Ibid, Pasal 12 ayat (2) 
27Ibid, Pasal 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



disesuaikan juga dengan sarana dan pra-sarana yang dimiliki. Sehingga dalam hal 

ini pelaksana program memiliki ukuran kerja yang jelas. Oleh karena itu, berikut 

peneliti paparkan dalam skema penggambaran perencanaan program; 

A. Masukan (Input) 

Masukan tentunya sudah dapat dilihat dalam proporsi Dana Desa tahun 

anggaran 2018 melalui Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2018 

Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa 

Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2018, yang dihitung 

dalam beberapa skema, yakni Alokasi Dasar, Alokasi Afirmatif dan Alokasi 

Formula. 

Besaran Alokasi Dasar setiap nagori dihitung dengan cara membagi 

alokasi dasar Kabupaten Simalungun dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten 

Simalungun.28 Kemudian alokasi afirmatif setiap nagori diberikan kepada nagori 

tertinggal dan nagori sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 

sangat tinggi,29 yang tentunya didasarkan pada hitungan prosentase yang sesuai. 

Besaran alokasi formula setiap nagori dihitung dengan bobot sebagai berikut; (a) 

10% jumlah penduduk, (b) 50% angka kemiskinan, (c) 15% luas wilayah, dan (d) 

25% tingkat kesulitan geografis.30 Setelah melalui tahap perhitungan yang mengacu 

pada Perbup tersebut, pengalokasiannya akan disatukan dengan sumber pendapatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun. 

B. Keluaran (output) 

                                                             
28Ibid, Pasal 3 
29Ibid, Pasal 5 ayat (1) 
30Ibid, Pasal 6 ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam poin keluaran, anggaran harus dihitung secara detail mengenai apa 

saja yang masuk dalam pembiayaan (yang dianggarkan). Termasuk dalam hal 

operasional pembangunan, biaya jasa pekerja, dan lain-lain. Anggaran keluaran 

juga dimaksudkan pada seberapa besar dana yang akan terserap, agar penyesuaian 

antara pendapatan dan pengeluaran dapat digambarkan secara jelas. Berdasarkan 

data yang diperoleh dalam kerangka keuangan desa, output akan mengacu pada 

SILPA Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini, penyerapan 

anggaran pada tahun anggaran 2018 mencapai 100%, atau tidak ada SILPA sama 

sekali. 

C. Hasil (outcome) 

Berbicara mengenai hasil, artinya berbicara mengenai alokasi anggaran 

yang digunakan untuk semua program yang direncanakan. Tentunya bertujuan 

agar perencanaannya menjadi terukur dan matang. Berdasarkan data yang 

diperoleh, penyerapan dana desa di Nagori Rambung Merah dinilai cukup 

maksimal. Atau dengan kata lain hasilnya cukup sesuai dengan apa yang 

direncanakan/dirumuskan. Berikut peneliti paparkan alokasi anggaran untuk 

program pembangunan dan pemeliharaan drainase serta jalan desa;31 

1. Pengerjaan Parit Pasangan Gg. Keluarga Huta VI Rp. 17.598.850 

2. Pengerjaan Parit Pasangan Gg. Tarigan Huta II Rp. 56.956.100 

3. Pengerjaan Parit Pasangan Jl. Kp. Baru Huta III Rp.57.196.900 

4. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Patmos Huta VII Rp. 116.329.500 

5. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Dolok Maratur Huta VII Rp. 117.318.900 

                                                             
31Peraturan Nagori Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pengerjaan Plat Beton Jl. Kamboja Huta VI Rp. 6.080.300 

7. Pengerjaan Rabat Beton Jl. Sahata Huta VI Rp. 160.257.750 

8. Pengerjaan Pengaspalan Jl. Makmur Huta I Rp. 115.959.300 

9.  Pengerjaan Rabat Beton Jl. Kapuk Huta V Rp. 33.773.400 

D. Manfaat (Benefit) 

Berkaitan dengan kemanfaatannya dinilai kurang maksimal, 

dikarenakan seluruh anggaran yang bersumber dari dana desa (APBN) 

digunakan hanya untuk pembangunan fisik. Tercatat pada tahun anggaran 2018, 

tidak ada dana untuk Pembinaan Kemasyarakatan. Kemudian sebagian juga 

digunakan untuk operasional pemerintahan. Hal demikian disampaikan oleh 

Sarmedi Tua Sagarih selaku Maujana Nagori Rambung Merah; 

“Ya semua itu, semua kita gunakan untuk keperluan 

masyarakat. Jalan ini juga diperlukan masyarakat, mereka 

ingin kemana-mana otomatis juga terbantu. Apa itu, drainase, 

semua itu kebutuhan masyarakat. Seperti ada itu salah satu 

warga menggunakan gorong-gorong untuk gudang, akhirnya 

banjir…. Ya ada juga sebagian untuk bantuan sosial, seperti 

acara keagamaan atau apa, perlulah itu kita dukung.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Sarmedi Tua Sagarih, Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.2 

Kondisi Pembangunan Drainase 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung Merah 

E. Dampak (impact) 

Mengenai dampak, tentunya cukup berguna mengingat jalan dan drainase 

digunakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal perumusan program (penentuan 

program prioritas), dampak harus dapat diukur secata matang dan menyeluruh. 

Kemudian dalam kerangka perencanaan program yang disusun, berdasarkan fungsi 

daripada jalan dan drainase, berdampak sangat baik bagi masyarakat. Yang 

direncanakan sesuai dengan yang terealisasi. Saat ini jika kondisi hujan, air yang 

menggenang semakin cepat surut. Terlebih pada gorong-gorong yang ada 

dibelakang rumah dapat difungsikan secara maksimal dengan adanya konsentrasi 

pembangunan drainase. Marta Hutabarat selaku Masyarakat Nagori Rambung 

Merah; 

“Ya cukup baik, namanya juga jalan kan, pasti kami 

masyarakat itu butuh. Kalau jalan bagus yak an enak juga 

kemana-mana enak… Itu ada gorong-gorong belakang rumah 

itu, dulu dijadikan gudang, sekarang kalau hujan air lancar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengalir. Dijalan, genangan-genangan itu juga sudah nggak 

ada, cepat surut dia kalau hujan.” 

 

Namun secara umum, perencanaan yang dilakukan memiliki sudut 

pandang yang sempit, yakni hanya pada lingkup pembangunan jalan dan drainase. 

Sangat disayangkan ketika memiliki dana yang cukup untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat secara langsung, namun tidak dilakukan. Terlebih masyarakat tidak 

mengetahui macam-macam hal/program dapat dibiayai oleh dana desa. Masyarakat 

hanya mengerti terdapat dana desa yang harus digunakan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan warga. Hal demikian disampaikan oleh Marta Hutabarat selaku 

masyarakat Nagori Rambung Merah; 

“Ya itu tadi, sebenarnya kami ini yang penting ada 

keterbukaan begitu, mau bangun apa-apa ada keterbukaan…. 

itu saya kurang tau (penggunaan dana desa), yang kami tau 

ada anggaran dari pusat untuk pembangunan. Masyarakat kan 

hanya mengerti pembangunan itu secara fisik.”33 

Gambar 5.3 

Kondisi Jalan Sesudah Dilakukan Betonisasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung Merah 

                                                             
33Marta Hutabarat, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 10 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.3 Penentuan Program Prioritas dan Non-Prioritas   

Program-program terkait pembangunan tentunya harus disesuaikan 

dengan kemampuan pembiayaan nagori. Dalam hal ini Nagori Rambung Merah 

memprioritaskan pada pembangunan fisik. Kemudian pembangunan fisik pun 

memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu tetap harus disesuaikan 

dengan anggaran yang ada. Program-program prioritas sendiri setiap tahun 

dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagori, serta dianggarkan dalam 

APBDes. Mengenai program prioritas yang bersumber dari dana desa, setiap 

tahun juga dirumuskan melalui Peraturan Menteri Desa. 

Secara umum penentuan program prioritas didasarkan pada urgensitas 

kebutuhan masyarakat, atau setidaknya yang memiliki manfaat untuk jangka 

panjang dan mampu menyejahterakan masyarakat. Nagori Rambung Merah 

menetapkan program prioritas kepada pembangunan, serta pemeliharaan jalan 

dan drainase. Pangulu Nagori Rambung Merah mengklaim bahwa prioritas 

pembangunan diputuskan atas beberapa pertimbangan, yang juga sekaligus 

menjadi usulan warga. Hal demikian disampaikan oleh Martua Simarmata 

selaku Pangulu Nagori Rambung Merah; 

“Kalau program-program itukan juga usulan dari warga. Ya 

setiap tahun memang kita tampung, warga ingin diperbaiki 

jalan dan selokan-selokan itu, kita tampung lalu kita kerjakan. 

Muajan juga adakan pertemuan-pertemuan itu dengan tokoh-

tokoh desa, lalu disampaikan kepada kami… Dan kita lihat 

memang kondisinya rusak, karena hujan, kendaraan truk-truk 

itu, macam-macam.”34 

                                                             
34Martua Simarmata, Hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 april 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terkait rumusan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Desa, pemerintah nagori cenderung mengesampingkan, dan 

lebih mendasarkannya pada usulan-usulan warga. Bahkan dalam hal ini, Pangulu 

Nagori Rambung Merah belum mengetahui prioritas penggunaan dana desa 

tahun 2018. Disisi lain, dikatakan bahwa sebagian prioritas penggunaan dana 

desa sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perlu ditegaskan bahwa Nagori Rambung Merah bukan hanya memprioritaskan 

penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan dan drainase, melainkan hampir 

tidak ada program pembangunan lain, bahkan yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan terkait. Hal demikian disampaikan oleh Martua 

Simartama selaku Pangulu Nagori Rambung Merah; 

“Prioritasnya ya itu tadi kan, kita kan ada pertemuan-

pertemuan kan, lalu usulan warga pasti kami rumuskan, kami 

prioritaskan…. ada undang-undang yang mengatur juga, tapi 

sebaiknya kebijakan itu ya dari masyarakat yang meminta.”35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35Martua Simarmata, Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 

Kondisi Jalan Sebelum Dibangun 

 

Sumber: Dokumentasi laporan pertanggungjawaban Nagori Rambung Merah 

Dengan demikian penentuan program prioritas dan non-prioritas Nagori 

Rambung Merah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disamping itu, terdapat 

manfaat yang didapatkan masyarakat, namun dinilai tidak maksimal. Beberapa 

hal lainnya yakni terkait sebaran karakteristik masyarakat dengan spesifikasi 

yang berbeda seperti mata pencaharian dan kemampuan finansial, kurang 

mendapatkan manfaat secara maksimal. Bahkan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) tidak ada. Padahal pada tahun anggaran 2016 sempat dirumuskan 

mengenai kebijakan terkait pengembangan BUMDes.36 

Tercatat bahwa sempat direncanakan pembentukan BUMDes yang 

bergerak dalam bidang transportasi (angkutan umum pedesaan). Namun 

disamping itu, rencana kebijakan tersebut menuai banyak kritik bahkan dari 

internal Pemerintahan Nagori, mengingat secara geografis letak Nagori 

Rambung Merah berdekatan dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun 

                                                             
36Peraturan Nagori Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, lampiran pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan pusat ekonomi di Kabupaten Simalungun. Hal demikian disampaikan oleh 

Martua Simarmata selaku Pangulu Nagori Rambung Merah; 

”Ada (BUMDes), tapi tidak aktif. Dalam artian ya sudah 

diambil alih itu, ada warga meneruskan usaha desa, tapi sudah 

mati sekarang tidak berkembang… Dulu sempat kami mau 

buat angkutan umum, saya mau itu diurus oleh masyarakat, 

melalui BUMDes. Tapi sulit memang, masyarakat kita itu 

susah diajak maju… Kita itu ya saling mengkritik juga 

(internal pemerintahan), padahal lumayan kan, bisa kami buat 

itu, lalu masyarakat dapat uang, dapat penghasilan.”37 

 

                                                             
37Martua Simarmata, Op;cit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

A. Proses Perumusan APBDes Nagori Rambung Merah 

Dalam perumusan APBDes Nagori Rambung Merah Tahun Anggaran 

2018, Dana Desa tidak dirumuskan secara spesifik mengenai alokasinya. Dana 

Desa hanya tercatat dalam kolom pendapatan nagori, yang kemudian alokasinya 

tercatat dalam kolom pembiayaan pembangunan dan bidang pembinaan 

kemasyarakatan. Pembangunan Nagori Rambung Merah sendiri 

memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, dimana hanya terdapat 2 

program pembangunan, yakni pembangunan jalan dan drainase. Pembangunan 

tersebut menjadi prioritas sejak tahun anggaran 2016 hingga 2018. Hal yang 

membedakan yakni perimbangan mengenai alokasi dana yang diperuntukan bagi 

pembinaan kemasyarakatan. Pada tahun anggaran 2016, Nagori Rambung Merah 

mengalokasikan sebesar Rp. 29.500.000. Pada tahun anggaran 2017 

mengalokasikan sebesar Rp. 4.500.000. Dan tahun anggaran 2018 tidak ada sama 

sekali alokasi selain pada pembangunan jalan dan drainase. 

Berkaitan dengan proritas penggunaan dana desa, Peraturan Bupati 

Kabupaten Simalungun Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap nagori di Kabupaten Simalungun, dinilai tidak 

sinkron dengan Permenkeu tantang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. 

Terdapat beberapa pasal mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa yang 

spesifikasinya tidak dikembangkan, yakni hanya mengenai pembangunan fisik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengembangan BUMDes, penyertaan modal bagi UMKM serta pembinaan 

kemasyarakatan. 

Berikut adalah prioritas penggunaan dana desa yang dirumuskan dalam 

Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 

4;  

(1) Prioritas   Penggunaan   Dana   Desa   untuk   membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, 

BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa 

sesuai dengan kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan    sarana    olahraga    Desa    sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa 

Bersama. 

(5) Prioritas     penggunaaan     Dana     Desa     sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di 

ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

Kemudian peneliti juga memaparkan prioritas penggunaan dana desa 

tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun No. 12 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran, dan Penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dana Desa Setiap Nagori Di Kabupaten Simalungun Tahun Anggfaran 2018 

Pasal 3, yang terbagi dalam beberapa alokasi anggaran, rumusannya yakni 

sebagai berikut; (a) Alokasi Dasar Setiap Nagori, (b) Alokasi Afirmatif Setiap 

Nagori, dan (c) Alokasi Formula Setiap Nagori. Penjelasan mengenai prosentase 

masing-masing alokasi dijelaskan dengan standarisasi tersendiri, yang 

dirumuskan dalam pasal-pasal selanjutnya. 

B. Proses Politik Dan Aktor-Aktor Yang Terlibat 

Secara umum aktor yang berperan dapat dilihat dalam dua perspektif, 

yakni “suprastruktur politik” dan “infrastruktur politik”. Dalam perspektif 

suprastruktur politik, sempat terjadi segregasi antara maujana dan pangulu pada 

perumusan anggaran tahun anggaran 2016 dan 2017, dimana keduanya memiliki 

preferensi pembangunan yang bertolak belakang. Perdebatan yang terjadi 

berkaitan dengan penggunaan dana desa, yang akan digunakan untuk 

pengembangan BUMDes berbasis transportasi antar desa yang diajukan oleh 

pangulu, dan pembangunan tandon air yang diajukan oleh maujana. Namun 

keduanya tidak terealisasi dikarenakan antar pihak yang berbeda pandangan 

dalam hal ini memilih jalan tengah, yakni pembangunan jalan dan drainase. 

Kemudian dalam perspektif infrastruktur politik, pangulu memiliki 

kedekatan dengan pengusaha armada transportasi. Oleh karena itu 

pengembangan BUMDes yang gagal direncanakan berkaitan dengan bidang 

transportasi. Kedekatan dalam hal ini dinilai bukan hanya secara personal, 

melainkan berkaitan dengan proses pemilihan pangulu yang disinyalir disokong 

oleh dana kampanye yang diperoleh dari pengusaha transportasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada tahun anggaran 2018 sendiri tidak banyak terjadi pertentangan, 

melainkan pihak pemerintah dinilai mengacuhkan fungsi daripada Maujana 

dengan menyelesaikan segala macam administrasi, yang kemudian langsung 

diajukan kepada Maujana untuk disetujui. Disamping tidak melibatkan Maujana, 

pangulu terlalu berpatokan kepada usulan warga mengenai pembangunan, 

dimana pada dasarnya warga secara umum tidak mengetahui ketentuan-

ketentuan penggunaan dana desa. 

Berkaitan dengan dampak (impact) dan manfaat (benefit), tentunya 

masyarakat merasa dimudahkan terkait dengan akses jalan dengan kondisi yang 

baik. Kemudian pada saat hujan juga sudah tidak timbul masalah (banjir). 

Perencanaan dengan realisasi pun dinilai cukup sesuai. Namun cukup 

disayangkan mengingat banyak program lain yang bisa direalisasikan, yang 

memiliki dampak langsung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagori 

Rambung Merah. 

6.2 Rekomendasi 

Suatu penelitian tentunya memiliki kesimpulan yang mampu menjawab 

permasalahan atas fenomena yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan proses 

pengelolaan dana desa untuk pembangunan Nagori Rambung Merah, yang dianalisa 

dalam kerangka konsep anggaran dan politik anggaran. Kesimpulan tersebut dapat 

dijadikan acuan baik dalam koridor akademisi, maupun dalam fenomena politik 

pemerintahan agar dapat memberikan motivasi bagi stakeholder untuk terus melakukan 

perbaikan. Oleh karena itu, rekomendasi atau saran yang dapat diajukan peneliti yakni 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Secara teknis Pemerintah Nagori Rambung Merah diharapkan segera melakukan 

perbaikan dalam hal komunikasi dan koordinasi, khususnya dalam kerangka 

“suprastruktur politik”. Hal demikian dikarenakan terdapat alur koordinasi yang buruk 

antar instrumen Pemerintahan Nagori, khususnya antara pangulu dengan maujana. 

Disamping itu, perkuat gagasan melalui koordinasi dengan pendamping desa. Pangulu 

yang sejauh ini mendominasi perumusan anggaran dan kebijakan program 

pembangunan setidaknya akan dapat diimbangi dengan penguatan “power” instrumen 

Pemerintahan Nagori lainnya, melalui penguatan koordinasi. 

2. Pemerintah Nagori Rambung Merah juga diharapkan mampu memperluas wawasan 

mengenai pembangunan desa, bahwa pembangunan desa tidak serta merta hanya 

berfokus pada pembangunan fisik. Banyak hal-hal atau program-program yang lebih 

memiliki dampak secara langsung untuk meningkatkan pengembangan sosial ekonomi 

masyarakat. 

3. Pemerintah Nagori Rambung Merah sedikit banyak harus lebih cermat lagi dalam 

perumusan Peraturan Nagori, baik mengenai anggaran (APBDes), maupun kebijakan 

mengenai program-program pembangunan, khususnya Rencana Kerja Pemerintah 

Nagori (RKPDes). Hal demikian dimaksudkan agar rumusan Peraturan Nagori tidak 

terpaku pada acuan yang sempit, yang dalam fenomena ini yakni hanya mengacu pada 

Peraturan Bupati. Pemerintah Nagori Rambung Merah diharapkan lebih terbuka 

kepada Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang tentunya banyak poin-poin yang 

dapat di-eksplore lebih dalam, mengingat prioritas penggunaan anggaran yang 

dirumuskan dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa tidak dilaksanakan. 
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