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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tentang 

Pemerintahan Daerah menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip 

dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi 

Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

Sehingga menurut Bastian (2006:331)desentralisasi sering dimaknai 

sebagai pemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan 

mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu 

makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian 

kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan. 

Sehubungan dengan tersebut maka, terdapat Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan Desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
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yang berwenang untuk mengatur dan mengurusnurusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Negara Indonesia yang sebagian wilayahnya adalah perdesaan, 

gencar untuk membangun desa masing-masing karena dengan adanya 

Undang-Undang tersebut maka tiap-tiap desa harus dapat memberdayakan 

masyarakatnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri salah satunya 

dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). 

Alokasi Dana Desa adalah persentase dana dari APBD yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan 

besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan 

variabel dari indikator. Dalam Peraturan Bupati Malang (2013) Nomor 5 

Tahun 2013 menjelaskan sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil 

musyawarah atau rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, 

sedangkan secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah: 1. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 

30% (tiga puluh persen), 2. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh 

puluh persen). 
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Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka diperlukan 

akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009:21)akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Terwujudnya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan 

akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk 

lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah 

perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja 

lembaga sektor publik. 

Sejauh ini masyarakat desa hanya melihat dari segi fisik tentang 

pembangunan infrastruktur tanpa memperdulikan bagaimana akuntabilitas 

pemakaian dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan peruntukannya seperti yang diatur dalam 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) ini menjadi penting karena akuntabilitas tidak hanya 

dipertanggungjawabkan kepada pihak internal melainkan kepada pihak 

eksternal yaitu masyarakat Desa Banjararum Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang. 



4 
 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

IndonesiaNomor 113 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada 

pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 

 Irma (2015)dalam penelitiannya Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi 

menerangkan penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaanAlokasi Dana 

Desa (ADD) ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

semuakegiatan, dan paska kegiatan sehinggapengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD)diharapkan dapat dipertanggungjawabkan 

dandipertanggunggugatkan. Hasilnya Akuntabilitas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara 

teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal 

pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya 

manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih 

memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sigi. 
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 Fajri dkk (2015) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor 

Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) pengelolaan 

ADD melewati 3 (tiga) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan, dengan hasil dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan 

dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan 

Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak 

merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang 

sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan.  

Penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan 

AlokasiDana Desa (ADD) pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

ada adalah pada lokasi penelitian, Desa Banjararum termasuk desa yang 

menerima pendapatan transfer terbesardibandingkan dengan kabupaten 

lainnya yaitu Rp. 1.022.752.165 yang di dalamnya terdapat pendapatan 

transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 484.770.000, sehingga 

dengan besaran dana tersebut diharapkan Desa Banjararum harus benar-

benar mendapatkan predikat akuntabilitas yang memuaskan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa 

Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Banjararum Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian 

C.1. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi 

Dana Desa pada Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Banjararum 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

C.2. 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 ditetapkan. 

2. Ditinjau dari kinerja akuntabilitas, diharapkan suatu instansi dapat 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan.  


