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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan 

masyarakat desa oleh Pemerintah Desa,  Pemerintah Pusat menganggarkan 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang selanjutnya disebut Dana Desa. Dana Desa merupakan kebijakan baru 

dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk periode 

kepemimpinan 2014-2019 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015, setiap 

desa direncanakan mendapatkan dana maksimal 1,4 miliar rupiah yang 

bersumber dari APBN. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintahan Desa hanya menerima 

pendapatan transfer berupa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan keuangan. ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD 

paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 

APBD kabupaten/kota. Pengalokasian ADD mempertimbangkan 2 hal, yaitu 

yang pertama kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dan yang kedua yaitu jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas 
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wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Bupati/walikota 

menginformasikan rencana ADD kepada Kepala Desa yang menjadi bahan 

penyusunan rancangan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada 

bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, dan juga laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun 

anggaran. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban diharapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Thomas (2013), melakukan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang, 

Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang 

dilaksanakan untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan 

petunjuknya kemudian untuk 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena 

lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 

sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya 

sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang 

pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Sebawang. 

Sanusi et al. (2014), melakukan penelitian tentang Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, 

Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD 

ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan 
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pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan alokasi dana 

desa di situs penelitian belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya 

perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam 

proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif 

pengelolaan ADD mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat 

jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa. Alokasi 

dana desa secara implementatif masih menghadapi persoalan terutama yang 

berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap 

rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan 

dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan 

terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa 

yang kurang disiplin dalam bekerja. 

Sisianto (2015), dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Tinting 

Boyok  Kecamatan Sekadau Hulu menjelaskan bahwa pada Desa Tinting 

Boyok secara garis besar telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja 

dalam pelaksanaannya belum optimal. Salah satu elemen manajemen keuangan 

yang belum optimal berada pada tahap perencanaan. Terbukti dengan 

timbulnya pembekuan anggaran Alokasi Dana Desa periode 2 tahun 2013 

sebagai akibat terlambatnya pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

yang mana di dalamnya terdapat lampiran pertanggungjawaban keuangan pada 

periode sebelumnya. 
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Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang digunakan untuk pembangunan desa. Dana Desa 

disalurkan kepada setiap desa melalui beberapa tahap pencairan, ada 3 tahap 

pencairan yang harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Untuk tahun 

2015, yang merupakan masa transisi karena tahun pertama berlakunya 

kebijakan pemerintah mengenai Dana Desa ini, pencairan dilakukan selama 

rentang waktu 3 bulan, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2015. 

Salah satu persyaratan untuk bisa mencairkan dana desa adalah tersusunnya 

APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di masing-masing desa. 

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah ini diharapkan mampu 

memasuki sektor riil dalam pengembangan desa sesuai dengan potensi yang 

ada dalam desa tersebut, serta menunjang perekonomian desa dengan 

membangun infrastruktur desa sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan 

oleh masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015, 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya jumlah Dana Desa disesuaikan 

dengan profil desa, yaitu dilihat dari besarnya jumlah penduduk, tingkat 

kesulitan geografis, luas wilayah, serta angka kemiskinan. Sehingga dana yang 

diterima setiap desa berbeda-beda. 

Agar dana desa tepat sasaran, maka pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) meminta BPS (Badan Pusat Statistik) untuk 

menyediakan data terkait dengan tingkat kesulitan geografis yaitu berupa 

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang menjadi salah satu sumber perhitungan 
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besaran dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, 

IKG Desa ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana 

pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi. Data IKG 

nantinya akan dibuat kategorisasi yang lebih detail untuk menentukan 

kabupaten maju dan kabupaten tertinggal. Kemenkeu juga meminta kepada 

BPS untuk melakukan penghitungan IKG setiap tahunnya dan memperbaharui 

data yang ada. 

Dengan besarnya dana yang diterima di setiap desa, hal yang 

dikhawatirkan ialah terseretnya para elit desa pada tindak pidana korupsi 

dikarenakan rendahnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) dan juga 

ketidaksiapan mental aparatur desa dalam hal pengelolaan dana desa, maka 

dibutuhkan pendamping dana desa sebagai fasilitator penerimaan dana desa. 

Oleh karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi merekrut pendamping dana desa. Pendamping dana desa 

bertujuan sebagai pengawasan dalam mengawal kepala daerah/desa 

menggunakan anggaran, sekaligus berfungsi memastikan penyerapan anggaran 

desa berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum, serta dalam 

kewajiban pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang belum begitu dipahami. Dalam 

hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan kajian Sistem 

Pengelolaan Keuangan Desa agar implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu pemerintah desa 

harus dengan bijak mengatur serta melaksanakan anggaran dana desa yang 
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diberikan sehingga menghasilkan akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana 

desa yang dapat mengembangkan desa serta masyarakat yang ada di dalamnya. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjosari, serta laporan realisasi atas dana desa 

sampai dengan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut yang dilakukan 

secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini belum 

pernah dilakukan karena Dana Desa merupakan kebijakan baru Pemerintah 

Pusat di tahun 2015. Pentingnya dilakukan penelitian dalam hal ini untuk 

melihat kesiapan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa serta mengetahui 

faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi atas pengelolaan Dana Desa di Desa Arjosari? 

2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan 

Dana Desa di Desa Arjosari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis implementasi atas pengelolaan Dana Desa di Desa 

Arjosari. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi 

pengelolaan Dana Desa di Desa Arjosari. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan tentang Dana Desa yang merupakan kebijakan baru dari 

Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pengembangan desa. 

2. Bagi Instansi Terkait 

a. Pemerintah Desa 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan 

kebijakan yang ada dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan acuan dalam melakukan fungsi pengawasan oleh 

Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan 

Pemdes) sebagai instansi yang menangani perihal dana Desa untuk 

mengawasi dan  mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 

Pacitan. 
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3. Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ataupun 

masukan untuk melakukan penelitian mengenai Dana Desa bagi peneliti 

selanjutnya. 

  


