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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa/kelurahan 

mempunyai peran  yang strategis dalam membantu pemerintah daerah 

dalam proses  penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. 

Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi  daerah di wilayahnya.  

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi  

pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah  

tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan  

kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

tetap  harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud   

diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.  

Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa 

terkait  keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara 

penerimaan dengan  pengeluaran. Kenyataan yang demikian   disebabkan 

oleh empat faktor utama. Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan  

sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil 

pula.  Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah.  Ketiga: rendahnya 

dana  operasional desa untuk menjalankan pelayanan.  Keempat: bahwa 

banyak  program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh 

dinas (Hudayana dan FPPD, 2005). 
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Dalam PP No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada pasal 1 ayat 2 

mengatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pengucuran dana desa akan dilakukan sebanyak 2 tahap setiap 

tahunnya. Tahap pertama akan di akan di transfer 50% pada semester 

pertama, tahap ke dua akan di transfer 50% pada semester kedua. Dana 

desa yang di kucurkan setiap tahun  lansung di transfer dari Rekening Kas 

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umun Daerah (RKUD) yang di 

pegang pemkab/pemkot  kemudian di transfer lagi Lembaga Pemberdaya 

Masyarakat Kelurahan (LPMK) berdasarkan pada program kerja yang 

telah disusun serta dengan anggarannya. 

Maliki Heru Santosa, Inspektur Jendral Kemndagri mengatakan 

alokasi dana desa antara Rp 250.000.000 juta sampai Rp 500.000.000 juta 

untuk masing-masing desa di Indonesia dengan total desa di Indonesia 

adalah 72.994 desa yang tersebar di sekitar 500 kabupaten. Data Asosiasi 

Kabupaten Tertinggal tahun 2013 menyebutkan ada sekitar 32 ribu desa di 

seluruh Indonesia masuk kategori daerah tertinggal yang di huni oleh 

sekitar 57,7 juta penduduk yang tersebar di 183 kabupaten. 
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  Sistem pengelolaan dana desa yang  dikelola oleh pemerintah 

desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan 

pertanggungjawaban  merujuk pada Undang-undang Nomor  33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Dalam aturan  tersebut dijelaskan bahwa pendanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh  pemerintah daerah termasuk 

didalamnya pemerintah desa menganut prinsip  money follows function  

yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi  pemerintahan yang 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing  tingkat 

pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi  

penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik  

minimum (Simanjuntak, 2002). 

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif 

yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara 

musyawarah, mufakat, dan gotongroyong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, 

karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan 

pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan. 
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Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian 

penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam 

APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. 

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum. Lebih lanjut Alokasi Dana Desa 

dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan bahwa salah satu 

sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang- 

kurangnya 10% (sepuluh per seratus),  setelah dikurangi belanja pegawai, 

yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan 

alokasi dana desa”.  

Pada saat ini sebagian besar aparatur desa belum paham tentang 

akuntansi sehingga perlu pemahaman dasar tentang akuntansi agar dana 

yang di tranfer pemerintah pusat ke desa dapat di pertanggungjawabkan 

dengan baik dan benar sehingga dana tersebut sesuai dengan tujuan 

pemerintah. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berupa karya ilmiah dengan judul “Evaluasi Terhadap 

Kebijakan Penyaluran Dana Desa Sehubungan Dengan Tingkat 

Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan“ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

evaluasi terhadap kebijakan penyaluran dana desa sehubungan 

dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 

hibah ? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada 

alokasi dana desa sehubungan dengan tingkat akuntabilitas dan 

transparansi serta kebijakan penyaluran dana desa yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2011,2012, dan 2013. Tingkat akuntabilitas finansial di sini 

berkaitan dengan sejauh mana kepala desa beserta perangkatnya 

bertanggunga jawab atas pengelolaan dana desa tersebut serta alur 

pertanggungjawaban dana desa tersebut. Sedangkan transparansi finansial 

di sini berkaitan dengan pempublikasian hasil dari penggunaan dana desa, 

sehingga masyarakat pun mengetahui dan ikut mengawasi pengelolaan 

dana desa tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan 

penyaluran dana desa dan mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas 

dan transparansi penggunaan dana hibah yang dikelola oleh Kelurahan 

Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Bagi Pemerintah Kota Malang dengan penelitian ini, peneliti berharap 

agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam 

merumuskan sebuah kebijakan baru. 

 Bagi Pemerintah Kelurahan Lowokwaru tetap konsisten dalam 

mempertahankan tata kelolanya agar lebih meningkatkan pelayanan 

masyarakat 

 Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pembalajaran yang sangat 

berarti untuk kedepannya lebih baik dalam melakukan penelitian. 

 


