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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Desa disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 

6 tahun 2014Tentang DesaPasal 1 Ayat 1 sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005Tentang Desa, disebutkan bahwa penyelenggara desa dalam 

hal ini Kepala Desa  mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, dan 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat (Pasal 15 Ayat 2). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2008) Nomor 60 Pasal 2 

Ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,mewajibkan 

adanya sistem pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan 

akuntabel. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatanpemerintahharus 

dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. 

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 11 

menyatakan, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang 
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dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi 

khusus, bagi hasil dari pajak dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang 

diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran 

untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi 

Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti 

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat 

(Tampubolon 2014). 

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi 

pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan 

kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

tetap harus dipertanggungjawabkan (Subroto, 2009: 14).Pada 

kenyataannya dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya 

ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Di Kabupaten Lombok 

Tengah misalnya, terdapat beberapa Kepala Desa yang tersandung kasus 

korupsi karena dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD)dan 

bantuan beras miskin (Raskin). Dari beberapa kasus korupsi tersebut, 

sudah ada yang diputus oleh Pengadilan (Supriadi, 2015 : 3). 



3 
 

 
 

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan 

permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan 

masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam 

pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat kesejahteraan 

masyarakat dan dapat merugikan keuangan negara maupun daerah. 

Penelitianini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat 

akuntabilitas dan tingkat transparansi pemerintah desa dalam mengelola 

keuangan. Akuntabilitas itu sendiri adalah suatu pertanggung jawaban oleh 

pihak-pihak yang diberi kepercayaan dimana nantinya terdapat 

keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya(Ulum, 2008 : 

47). Sedangkan transparanasiadalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi (Krina, 2003 : 

9). Penelitian ini berada di desaBlaban Kecamatan Batu Marmar 

Kabupaten PamekasanJawa Timur dengan menggunakan laporan 

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012-

2014, dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Pada Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar 

Kabupaten Pamekasan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanaakuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desadi desa Blaban 

Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan? 

2. Bagaimana transparansipengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Blaban 

Kecamatan BatuMarmar Kabupaten Pamekasan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaanAlokasi Dana 

Desa (ADD) pada Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar 

Kabupaten Pamekasan periode 2012-2014. 

b. Untuk mendeskripsikan transparansi pengelolan Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar 

Kabupaten Pamekasan periode 2012-2014. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi 

sebuah permasalahan tentang akuntabilitas dan transparansi yang 

ada dipemerintahan desa, serta dapat mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik di daerah dandiharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu tentang pengelolaanAlokasi Dana 

Desa (ADD). 
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b. Manfaat Praktis 

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi 

desa-desa di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten 

Pamekasankhususnya di desa Blabandalam mengelola Alokasi 

Dana Desa (ADD ) serta meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi, sehingga bisa melakukan perbaikan dalam 

merumuskan, menyusun, dan menetapkan keputusan tentang 

kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

c. Manfaat Akademis 

Bagi penulis, manfaat akademis yang diharapkan adalah 

bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh 

pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan desa. Bagi peneliti selanjutnya,hasil penelitian ini 

diharapakan dapat berguna sebagaireferensi dalam melakukan 

kajian terhadap akuntabilitas dan transparanasi pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (Add)pada pemerintahan desa yang sama atau 

pemerintahan desa yang lain. 

 

 

 


