
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa memiliki kedudukan sangat penting baik sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang 

memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk 

mencapai kegiatan tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen 

pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang 

hendak disejahterahkan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan desa 

merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional 

karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah memiliki daya 

tahan luar biasa sepanjang keberadaannya . Dengan keadaan seperti itu, maka 

keberadaan desa menjadi sangat penting dan strategis. 

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya 

yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi 

Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk 

pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil 

penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali 

Dana Alokasi Khusus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

No 113 Tahun 2014). Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang 

dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari



2 
 

 

penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan 

dan potensi desa yang bersangkutan (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, 2015). Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang 

diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi 

daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam 

penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa 

adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per 

tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana 

Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. 

Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk 

desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan negara 

ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang 

akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah 

lokal. Good governance Haryanto dalam Subroto (2009) sering diartikan 

sebagai tata kepemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah 

tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. 

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk 

memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi 

desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, 

melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. 

Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan 
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bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, 

akuntabilitas, dan value for money. 

Pemerintah desa merupakan bagian dari sebuah kawasan otonom, 

dimana Pemerintah desa memberikan hak-hak istimewa terutama terkait 

dengan pengelolaan keuangan. Untuk menjalankan fungsinya desa diberi dana 

oleh Pemerintah melalaui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu desa dibekali 

dengan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan dibentuknya kekuasaan penuh, desa 

menerapkan  prinsip akuntabilitas, transparasi, dan value for money dalam 

mengelola keuangannya. Pertanggungjawabanpun harus diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah Pusat sebagai pihak pemberi dana dan kepada masyarakat.  

Banyaknya dana yang diberikan Pemerintah Daerah terlebih ke 

Pemerintah Desa kadang tidak diimbangi dengan kemampuan dalam 

melakukan pengelolaannya menyebabkan banyak terjadi kesalahan dan 

ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebagai atasan langsung dari Pemerintah Desa. Seharusnya 

Pemerintah Daerah melalukan pengawasan dan pelatihan dengan pengelolaan 

dana yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa . Pemerintah Kabupaten 

terkesan hanya menurunkan anggaran saja tanpa melakukan pendampingan 

dan pengawasan yang ketat. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai 

pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku 
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pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini 

dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi 

pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelengaraan pemerintah desa. 

ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk 

perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi 

perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta 

pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan 

kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD 

untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan 

Desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi 

masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, 

hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan 

pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. 

Desa Ngebruk memiliki luas wilayah 505,275 Ha, dan terdiri dari tiga 

dukuh, yaitu Dukuh Kebonsari, Dukuh Mbodo dan Dukuh Krajan. Desa 

Ngebruk di tahun 2014 dalam penerimaan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) 

mendapat peringkat kedua dari satu Kecamatan Sumberpucung, yaitu sebesar 

Rp 139.760.000. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui tahapan 

pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
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Alokasi Dana Desa Di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten 

Malang tahun 2014. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan peneliti adalah, 

Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 

desa di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tahun 

2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk meneliti perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penerapan sistem 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngebruk Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang tahun 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngebruk Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang. Berikut beberapa manfaat yang dapat 

dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini : 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga 
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dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di 

Desa Ngebruk. Bagi Pemerintah Kecamatan Sumberpucung dan 

Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan 

ADD di Desa Ngebruk. 

2. Bagi masyarakat Desa Ngebruk

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat

dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

E. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 

penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan peneliti 

mengambil tempat penelitian hanya di Desa Ngebruk Kecamatan


