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ABSTRAK 

  

Muhammad Aguswan,3133311004. “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Terhadap Pembangunan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2016”.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan Alokasi  dana 

desa terhadap pembangunan desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan  adalah metode 

deskriptif Kualitatif. Teknik  pengumpulan data yang digunakan  adalah observasi 

wawancara  dan  dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat 

desa dan masyarakat yang terdiri dari: 3 orang  perangkat desa dan 5 tokoh 

masyarakat, untuk melakuan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap 

pembangunan desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang.  

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2016 kurang maksimal. Data 

RPJMDesa Cinta Rakyat tidak tersusun secara sistematis. Pembangunan yang 

dilakukan tidak secara merata dan hasilnya kurang maksimal disetiap Dusun. 

Kurangnya transparansi yang dilakukan aparatur pemerintah desa mengenai dana 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh desa Cinta Rakyat terhadap 

masyarakat. Sedangkan untuk partisipatif, aparatur pemerintah desa kurang 

melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan termasuk musyawarah dalam 

perencanaan pembangunan. Tahun 2016 pembangunan yang sudah terealisasi 

yakni pembangunan Jembatan gang Lurah dusun V satu unit, Drainase saluran air 

Dusun I, Dusun V, Dusun VII dan Dusun VIII, Rabat beton Dusun I, Dusun II 

(tiga titik) yaitu di gang mantri, gang prakarsa, gang ikhlas, Dusun III, Dusun IV 

(gang regar dan gang sulinah). Dusun VI (tiga titik) yaitu gang pola, gang samit, 

dan gang buntu), Dusun VIII (tiga titik) yaitu gang mushola, gang rukun, dan 

gang mawar, Dusun X (tiga titik) yaitu gang miran, gang sukiman, dan gang 

makto. Dusun XI (tiga titik) yaitu gang kamigun, gang karmat, dan gang bersama, 

Plang nama setiap gang dan jalan sebanyak 100 unit, Pagar kantor dan cat kantor 

desa. Manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa 

yang sudah terealisasi di Tahun 2016 dapat  dirasakan oleh masyarakat desa Cinta 

rakyat, namun masih perlu adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah desa 

karena hasil pembangunan yang kurang maksimal dan mendapatkan respon yang 

tidak memuaskan bagi masyarakat. 
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