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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

     Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-

Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, perubahan ini karena sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah. hal tersebut memiliki tujuan yang salah satunya 

adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada 

pemberdayaan masyarakat. 

     Format otonomi bagi desa yang didasarkan pada pengakuan hak asal usul, adat 

istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan saat 

ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 

Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan 

yang paling bawah yaitu di tingkat desa (Kalimandhanu, 2014).  

     Dana desa adalah salah satu isu yang harus segera dilaksanakan dalam 

Undang-Undang Desa. Penghitungan anggarannya berdasarkan jumlah desa 

dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
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dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

pemerataan pembangunan desa.  

     Banyaknya dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 

terlebih ke Pemerintah Desa yang tidak diimbangi dengan kemampuan dan 

adanya ketidak pahaman dalam melakukan pengelolaan keuangan menyebabkan 

terjadinya kesalahan dan ketidak sesuaian dalam mencapai sasaran anggaran. 

Agar tidak terjadi ketidak sesuaian dalam mencapai sasaran anggaran dan 

terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat desa 

tersebut. oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten sebagai atasan langsung dari 

Pemerintah Desa harus melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan 

pengelolaan dana yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa khususnya kepada 

camat dan perangkatnya di tingkat kecamatan serta kepala desa dan perangkatnya 

di tingkat desa. Dengan adanya pengawasan dan pelatihan dapat sedikit 

mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian 

sasaran anggaran (Alipius, 2013).  

     Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di indonesia saat ini 

adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik oleh 

lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2002b).  

Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari 

pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa.  

     Dalam Permendagri No. 37 (2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa Pasal 18 disebutkan “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD 

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat 
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dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen)”. Kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasuruan (2009) Tentang Alokasi Dana Desa dan juga dijelaskan secara lengkap 

pada Pasal 4. Selain itu, Pasal 20 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 juga 

menyebutkan pengalokasian dana desa memakai rumus Azas Merata dan Azaz 

Adil. Dimana yang dimaksud dengan Azaz Merata adalah besarnya bagian 

Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut 

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Dan Azaz Adil adalah besarnya bagian 

Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan 

rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan 

Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional 

(ADDP). 

     Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap penerima ADD adalah 

memasukkan dana ADD tersebut ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes). Ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban dana ADD menyatu 

dengan pertanggungjawaban APBDes. Melalui mekanisme ini pertanggung 

jawaban keuangan ADD dapat terjamin, karena APBDes ditetapkan dengan 

peraturan desa (Perdes) dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun 

anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Di dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa terdapat lima tahap, diantaranya adalah perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

     Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai tingkat 

akuntabilitas suatu lembaga publik dalam mengelola keuangan, seperti Subroto 
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(2009), Purwanti (2014) dan Hermawan (2012) dengan objek penelitian 

Pemerintahan Desa. Sejalan dengan penelitian Subroto (2009), dan Purwanti 

(2014) penelitiannya sama-sama berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan 

tingkat transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Dan 

hasilnya dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakannya adanya 

pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Namun ada beberapa desa yang 

diteliti oleh (Purwanti, 2014) yang belum sepenuhnya transparan. Dan dari sisi 

administrasi juga masih diperlukannya adanya pembinaan lebih lanjut, karena 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu aparat pemerintah  

daerah harus memberi pelatihan atau bimbingan teknis kepada aparat pemerintah 

desa.  

     Sejalan dengan penelitian Subroto (2009), dan Purwanti (2014) peneliti akan 

berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan tingkat transparansi Pemerintah Desa 

dalam mengelola keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu 

Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran 2013-

2014. Dan dari kelima tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut peneliti 

disini lebih memfokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung 

jawaban. Penelitian ini dilakukan di desa martopuro dan desa sukodermo yang ada 

di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan karena di dalam pelaksanaan 

bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwosari tersebut masih terdapat 

beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah permasalahan dalam pelaksanaan 
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alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa 

baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang belum baik. 

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya rasa keingintahuan masyarakat 

desa martopuro dan sukodermo tentang keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. 

Dengan adanya akuntabilitas, keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari 

usulan peruntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. Dan 

dengan adanya transparansi, diupayakan masyarakat desa dapat menerima 

informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperolehnya dari 

setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD. Dengan demikian, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014”.  

B. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, maka dibangun 

rumusan masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa 

Martopuro dan Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan ? 
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2. Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa 

Martopuro dan Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan ? 

C. Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penelitian dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan periode 2013-2014. 

b. Untuk mendeskripsikan transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan periode 2013-2014. 

D. Manfaat Penelitian  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sektor akuntansi 

publik terkait mewujudkan akuntabilitas dan transapransi pengelolaan dan 

penggunaan pada Alokasi Dana Desa. 

b. Bagi Dunia Praktik 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi 2 (dua) Desa yang ada di 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam mengelola dan 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga bisa melakukan 

perbaikan dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan keputusan 

tentang kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
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c. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan pengetahuan 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

 


