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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa banyak mengalami 

kendala khususnya dalam hal keuangan. Untuk mengatasi perihal tersebut 

pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana 

desa (ADD). Fajri et al. (2012) Kabupaten Malang merupakan kabupaten 

yang telah melaksanakan program ini terbukti dikeluarkannya Peraturan 

Bupati No. 13/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang No. 18/2006 tentang Alokasi Dana Desa. 

Dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur 

dalam pengelolaanya dan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu 

akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Akuntabilitas menurut Fajri et al. (2012) adalah setiap kegiatan dan hasil 

akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehinga 

penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini 

pada pengelolaan ADD. Darmiasih et al. (2015) untuk melaksanakan tugas 

dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, 

dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam 

Peraturan Pemerintah (2005) No. 72 telah mengatur sumber pembiayaan 

bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain 

dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi 
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pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan 

transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer 

dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah 

ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan 

daerah yang diterima masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih 

jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam 

Permendagri No.113 Tahun 2014 pada bab V. 

 Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

dana, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan 

keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri 

No. 113/2014) dalam Pasal 1 ayat 6 pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam 

ayat 8 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi 

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan 

pertanggungjawaban ADD harus dilakukan sesuai dengan prosedur-

prosedur yang ditetapkan. Sehingga ADD diharapkan dapat menciptakan 

pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa. 
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Dari penelitian yang dihasilkan oleh Putra et al. (2014) menyatakan 

bahwa  

bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan 

untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sehingga penggunaan 

ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. 

Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari 

rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung 

bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya 

mengutamakan pemberdayaan masyarakat.  

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurliana (2013), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah 

melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan 

penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (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. 

 Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan 

yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor 
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publik adalah suatu tempat untuk menghimpun dana untuk masyarakat. 

Istiqomah (2015), pelaksanaan ADD seringkali dijadikan lahan bagi kepala 

desa untuk melakukan kecurangan dengan menggunakannya untuk 

kepentingan pribadi bukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

desa. Kepala desa sebagai pemimpin kegiatan pemerintahan yang ada didesa 

merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD 

dimana kedudukan kepala desa sebagai ketua Tim Pelaksana Desa (TPD) 

dalam mengelola ADD. Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik 

adalah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku, untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat peraturan 

yang harus dijalankan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 

2014. 

 Penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi 

penting untuk dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting 

terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Maka dari itu, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat 

menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu 

sendiri. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan 

penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berjudul “Analisis 
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Studi Pada Desa Sumberejo, Kecamatan 

Batu , Kota Batu tahun 2014). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu , Kota Batu tahun 2014 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggunjawaban di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu , Kota Batu tahun 

2014. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam penerapan sistem pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu , Kota Batu: 
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1. Bagi pemerintah 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar pada pengelolaan lebih baik di 

tahun berikutnya khususnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota 

Batu.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literatur mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memberikan pandangan 

kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di desa-desa lain. 

3. Bagi masyarakat Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga 

masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan 

mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

 

 

 


