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Bedwin Suherman, NPM: 17530268, Analisis Pengelolaan Keuangan Dana 
Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pada Dinas PMD Provinsi Sumatera 
Utara, Skripsi, 2019. 
 
Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa  
mempunyai otonomi yang sejati. Salah satunya pengelolaan dana desa yang harus 
dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan 
metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan 
arsip.  
Hasil penelitian menunjukkan: pertama, proses pengelolaan dana desa meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Pengelolaan dana desa di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Sumatera Utara telah mengikuti petunjuk teknis yang telah diatur dalam 
Permendagri dan PMK yang merupakan panduan dalam melakukan pengelolaan 
dana desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan baik, hal itu untuk 
mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. 
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan 
penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan 
prasarana. Faktor penghambat yakni sumber daya manusia, petunjuk teknis 
pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah-ubah. Pertanggungjawaban 
belum berjalan baik dikarenakan sumber daya manusia dalam membuat laporan 
administrasi masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan 
pengawasan lebih dari pemerintah daerah. 
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