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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 06 tahun 2014 

tentang desa, perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa meningkat. Pada 

keuangan desa sendiri terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelolah oleh 

pemerintah desa. Serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut 

sangat diperlukan tanggungjawab atau disebut juga akuntabilias. Sedangkan 

akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat kepada berbagai tingkatan instansi 

pemerintah menurun, termasuk kepercayaan kepada pemerintah desa. Hal ini 

karena minimnya tanggungjawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat 

kepada pemerintah tersebut. Terbukti dengan maraknya praktik korupsi dan 

pencucian uang di berbagai tingkatan instansi pemerintah mulai dari 

pemerintah desa sampai pemerintah pusat. 

Akuntabilitas sendiri menurut Riyanto (2015) merupakan suatu 

perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan 

amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Sedangkan yang dimaksud Keuangan Desa menurut Peraturan 

Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (2014) Keuangan Desa 

adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban Desa. Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 113 (2014) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 
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kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan desa. Alokasi Dana Desa sendiri menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 (2014), adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus.  

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung 

dilakukan secara seragam atau penyeragaman oleh pemerintah pusat, program 

pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara 

substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu 

sendiri.Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung 

mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, 

pembinaan dan pengawasan (Sukanto, 2014). Maksud pemberian Alokasi Dana 

Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk 

mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang 

dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014). 

Dalam pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa diwajibkan membuat 

laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada Bupati/Walikota sebagaimana 

telah diatur oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 113 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

 Fajri dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan 
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melalui 3 tahap yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dari 

setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan yang tertera dalam 

peraturan Bupati. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. 

Rosalinda (2014) hasil penelitiannya menunjukan Tata kelola dana ADD masih 

nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang 

belum memperlihatkan  bentuk perencanaan yang efektif dikarenakan berbagai 

faktor. Sukanto (2014) hasil kajian menemukan beberapa hal yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan 

hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku 

(minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas  

pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemilihan 

alokasi dana desa (ADD) karena megacu pada di sahkannya undang-undang 

(UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, untuk meneliti Akuntabilitas ADD 

tersebut menggunakan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, 

oleh karena  dengan adanya UU baru tersebut sangat menarik untuk di lakukan 

penelitian selanjutnya. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa atas pengelolaan alokasi dana

desa (ADD) di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit?

2) Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumbersuko

Kecamatan Dampit sudah efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan 

yang  akan di capai dalam penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi

dana desa (ADD) di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit.

2) Mendeskripsikan efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1) Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan pengendalian atas

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan prosedur yang telah

ditetapkan.

2) Ditinjau dari prinsip-prinsipnya, Akuntabilitas diharapkan dapat

menunjukan keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan rencana atau tujuan

yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.


