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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 menjelaskan, bahwa desa 

mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa masih 

memiliki kendala dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan yang masih minim, selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan dan 

pelaporan dari pihak-pihak yang terkait masih belum memahami akuntansi 

pemerintah, khususnya untuk wilayah Daerah atau Desa. 

Pemerintahan desa bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan 

pengalokasian keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat dalam 

mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Dan Dana Desa (DD) yang disalurkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan dana 
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dengan total mencapai Rp 20,766 triliun untuk Dana Desa. Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far 

mengatakan, dana tersebut bisa dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk berbagai 

keperluan pembangunan fisik dan non fisik (Aditiasari, 2015). 

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang 

menyalurkan program Alokasi dana desa. Terbukti dengan dikeluarkan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa 

(ADD). Dalam Peraturan Bupati Malang dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa 

diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah 

desa. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan 

operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% sedangkan 70%  digunakan 

untuk pemberdayaan masyarakat. Bupati Malang Rendra Kresna di Malang 

mengatakan bahwa, Kabupaten Malang telah mendapatkan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pada tahun ini mencapai Rp109 miliar sedangkan tahun lalu hanya 

Rp56 miliar. Dana yang dikucurkan dari APBN tersebut tidak akan dibagi rata 

ke seluruh desa, namun ada kriteria dan variabel tertentu yang menjadi 

pertimbangan, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah, sehingga antara satu 

desa dengan desa lainnya nominal dana desa yang diterima tidak sama 

(Sukarelawati, 2015). 

Dana Desa digunakan untuk program prioritas berdasarkan Peraturan 

Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015, seperti pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya 
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mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini 

dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya. 

Azwardi dan Sukanto (2014) menyatakan, bahwa penyaluran Alokasi 

Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari 

jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi 

ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak 

dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran 

Alokasi Dana Desa menunjukkan peningkatkan, pada Tahun 2006 sebesar 

35,71%, meningkat menjadi 90% di Tahun 2012. Alasan yang mengemuka, 

peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap dearah yang tidak 

menyalurkan ADD. 

Diansari dan Suprihanto (2015) menyatakan, bahwa kegiatan Alokasi 

Dana Desa untuk perencanaan dan pelaksanaan sudah menampakkan adanya 

pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Kinerja yang dimiliki desa-desa di 

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung didominasi oleh prioritas yang 

mengacu pada proses kegiatan, dan belum mengacu pada hasil. Faktor yang 

menjadi penghambat pengelolaan program ADD adalah terbatasnya 

kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa, pengawasan BPD dan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 

Begitu pula penelitian Caro (2015) menyatakan, bahwa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan sudah cukup baik. 
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Dikatakan cukup baik karena dilihat dari perencanaan sudah dilakukan 

perumusan kebijakan pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan 

desa, pada pengorganisasian masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada 

kemampuan mereka masing-masing, pada penggerakan sudah baik karena 

masing-masing aparatur sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

aparatur desa, pada pengawasan  masih kurang baik karena dalam pelaksanaan 

pembangunan desa jarang dilihat oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa 

dan pihak pemerintahan desa.  

Berdasarkan uraian di atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

Dana Desa (DD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tercapainya 

kesejahteraan dan pembangunan di desa Donomulyo Kabupaten Malang agar 

berjalan secara baik, maka peneliti melakukan penelitian “Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa 

Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 

di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang? 

2. Apa Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Donomulyo 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana 

Desa (DD) di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten 

Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa 

Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi 

manfaat di beberapa segi, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 

pengembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya untuk 

memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). 

2. Bagi Pemerintahan Desa 

Dapat memberikan masukan dan membantu pemerintah desa 

dalam meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana 

Desa di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

 

 




