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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi 

daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan 

wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. 

Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisaikan dalam 

otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter 

dan fiskal, hukum, serta agama (Astuty dan Fanida, 2013). 

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada 

memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa 

melaui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk 

menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang 

menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah 

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.  

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu 

sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat 
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secara lebih luas. Pada tataran pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku 

pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis (good 

governance). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan 

mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses 

pengambilan kebijakan. 

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Alokasi Dana Desa akan digunakan 

untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan prioritas 

Alokasi Dana Desa Tersebut. Namun, mengingat Alokasi Dana Desa bersumber 

dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa, 

Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan 

Alokasi Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut 

tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan akuntabilitas.  

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang 

mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan 

kegiatannya (Ulum, 2004:28). Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam 

instansi pemerintah Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan 

pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi. 
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Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian 

laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi 

keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan 

pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Untuk mengelola 

keuangan desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa yang menerangkan bahwa keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 

tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember yang di dalam pengelolaan keuangan terdapat perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. 

Nurliana (2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap proses 

Perencanaan Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Fisik pemerintah Desa telah 

melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan, penentuan 

kebijakan penggunaan ADD dan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan pembangunan fisik yaitu para Teknisi 

pembangunan masih kurang membuat pembangunan fisik belum tepat sasaran. 

Bolang (2014) Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisis bahan 

hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan 

menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara 
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sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan 

dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis 

dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas 

merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administatif maupun secara 

politik. 

Seperti yang diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangat banyak 

membantu untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Landungsari adalah sebagai 

ibukota kecamatan, namun  rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

menjadi  faktor penghambat sehingga perangkat desa belum faham tentang ; 

“Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)” karena kurangnya 

kualitas tingkat pendidikan yang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan 

prasarana yang ada. Sedangkan untuk pembangunan di desa masih banyak yang 

perlu berbenah untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik . Sehingga peneliti 

ingin meneliti tentang, pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut apakah 

sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menerapkan 

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang“ Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Landungsari  Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2015 

sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014?  

2. Apa saja faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Pemerintah Daerah 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Landungsari 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2015 sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ? 

C. Tujuan  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

akuntabilitas proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa 

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan & menganalisis faktor 

penghambat dan pendukung Kinerja Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Landungsari 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2015 sesuai Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014. 

D.   Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu perkembangan pemahaman 

mengenai ilmu pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

2. Kegunaan Praktis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

tentang Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 


