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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Keberadaan desa secara formal diakui berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

Berdasarkan ketentuan ini desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakaat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. 

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan peng-gunaan dana tersebut, 

maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan kauangan desa. 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan 

pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggung-jawaban. Selain itu dalam pengeloaan Dana Desa tahun 2015 pemerintah 

desa juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan 

transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.  

Dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Dana Desa adalah dana 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan 
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peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Akuntabilitas dalam pemerintah 

desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) 

melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan 

yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pem-bangunan dan pemerintahan 

desa. Pertanggungjawaban yang di maksud menyangkut masalah finansial yang 

terdapat dalam APBDesa dengan dana desa sebagai komponen di dalamnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh 

Rosalinda (2014). Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, 

yaitu masih kurang efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses 

pengelolaan yang masih kurang peran dari masyarakat dalam berpartisipasi. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Rahmi Fajri, Endah 

Setyowati dan Siswidiyanto (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ketindan Kabupaten Malang 

menunjukkan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan 

telah di laksanakan dengan mematuhui setiap aturan yang tertera dan tertulis di 

peraturan bupati, tetapi meskipun demikian masih ditemukannya kesalahan walaupun 

bukan merupakan masalah besar yaitu jumlah penggunaan sasaran yang sedikit 

melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Pernyataan ini juga didukung  

hasil penelitian Ni Kadek Darmiasih, Ni Luh Gd Sulindawati dan Nyoman Ari Surya 

Darmawan (2015) yang di lakukan di desa Tri Eka Buana yang mana desa tersebut 

adalah salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Penerimaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan ketentuan 
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yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem untuk memperoleh 

bagian Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di desa Tri Eka Buana dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Desa Rejowinangun adalah salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa 

(DD) dari pemerintah pusat yang akan di gunakan sebagai pembangunan. Sesuai 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 penyaluran Dana 

Desa ada 3 tahap, tahap yang ke I pada bulan April yang mana dana tersebut cair 

40%, yang ke II pada bulan Agustus dan yang terakhir pada bulan Oktober sebesar 

20%. Tetapi di Kabupaten Trenggalek khususnya Desa Rejowinangun Dana Desa 

(DD)  turun tahap pertama 40% pada bulan Agustus sebesar Rp 110.040.000,00, tahap 

ke dua 40% pada bulan November sebesar Rp 110.040.000,00 dan yang terakhir yaitu 

tahap ke tiga 20% pada bulan Desember sebesar Rp 55.021.000,00.  Jadi total Dana 

Desa (DD) yang di peroleh Desa Rejowinangun yaitu Rp 275.101.000,00.  Dalam 

pengalokasian Dana Desa tersebut di perlukan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPDesa) sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk pembangunan.  

Alasan saya melakukan penelitian ini adalah Desa Rejowinangun merupakan 

salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat serta 

mendapat tugas untuk mengimplementasikan Dana Desa (DD) Tahun 2015 sebagai 

pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakatnya yang mana para perangkat 

desa juga  masih belum memiliki kesiapan 100% untuk mengelola Dana Desa tersebut 

sebagai  pembangunan desanya sesuai dengan peraturan pemerintah, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis  Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa (DD) Pada Pemerintah Desa Tahun 2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) yang berasal dari 

pemerintah pusat di  Desa Rejowinangun pada tahun 2015 ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa (DD) di Desa Rejowinangun Kab. Trenggalek Tahun 2015? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada akuntabilitas Dana Desa yang sudah 

di gunakan sebagaimana mestinya  dan faktor yang mem-pengaruhi implementasi 

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Rejowinangun Kabupaten 

Trenggalek pada tahun 2015. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) yang sudah 

digunakan oleh Desa Rejowinangun Kabupaten Trenggalek. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Rejowinangun Kabupaten Trenggalek. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan perencaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan peranggung-jawaban dalam penerapan 
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akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, 

Kabupaten Trenggalek. Berikut manfaat penelitian:  

1. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa di Kabupaten Trenggalek khususnya

Desa Rejowinangun dalam meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan Dana Desa

(DD) tahun 2015.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti

selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa (DD)

di Desa lain sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru.

3. Bagi Masyarakat Desa Rejowinangun Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa

Rejowinangun mengenai pengelolaan Dana Desa (DD)  tahun 2015 sehingga

masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mensukseskan

pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2015.


