
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam 

mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah 

pusat. Hal ini disebabkan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga 

program yang telah dibuat oleh pemerintah lebih cepat tersampaikan. Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai 

hak untuk memperoleh dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten atau kota. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten atau kota 

tersebut disebut dengan Alokasi Dana Desa yang penyalurannya melalui kas desa. 

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberi 

kesempatan kepada Pemerintah desa untuk berbenah di desanya dan diharapkan 

menjadi penyangga utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

dengan adanya alokasi dana desa ini diharapkan bisa memicu kemandirian desa. 

Namun Pemerintah desa harus bisa mengelola alokasi dana desa tersebut seefisien 

mungkin agar tidak boros. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dapat 

berpedoman pada nilai-nilai good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. 

Dalam pengelolaannya diawasi oleh seluruh komponen masyarakat dan 

pemerintah kabupaten atau kota yang berwenang. 
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Transparansi dapat dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses 

kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya yang 

sudah dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008. Akuntabilitas yang dimaksud adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan 

tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik 

mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada 

pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. 

Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan 

eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo 2009). 

Sejauh ini masyarakat desa hanya melihat dari segi fisik tentang 

pembangunan infrastruktur tanpa memperdulikan bagaimana transparansi dan 

akuntabilitas pemakaian dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan 

tersebut, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya seperti yang diatur dalam 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan 

keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) ini menjadi penting karena transparansi dan akuntabilitas tidak hanya 

dipertanggungjawabkan kepada pihak internal melainkan kepada pihak eksternal 
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yaitu masyarakat Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten 

Banjar. 

Menurut Fajri (2015) Desa mempunyai  peran  untuk  mengurusi  serta 

mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang Desa  

yang  salah  satu pasalnya  dijelaskan  bahwa  desa  memiliki kewenangan  dalam  

bidang  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  

kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan 

desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari 

pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah. 

Desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber 

dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk 

dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka 

pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pengelolaan keuangan desa meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan desa (Darmiasih 2015). 

Subroto (2008) meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa 

Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program ADD telah 
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menerapkan prinsip-prispip partisipatif responsif dan dan transparan. Dalam hal 

pertangungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, 

namun pada pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya 

manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan 

pendampingan dari Aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan 

aturan setiap tahun. Dan program ADD ini mendapat respon/tanggapan positif 

dari masyarakat dan sangat diharapkan keberlanjutannya guna meningkatkan 

pembangunan pedesaan. 

Astuty (2011) meneliti Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa 

Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah 

berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Perencanaan 

program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng secara bertahap telah 

melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan wujud partisipasi 

masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat 

dari Pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaannya. Selain itu peraturan Bupati 

Nomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah 

diterapkan dengan baik. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem 

aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektifitas 
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transparansi, dan inovasi. Walaupun prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih 

terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih 

belum sepenuhnya sempurna. 

Berdasarkan pemaparan di atas dari awal uraian mengerucut menjadi sebuah 

pengangkatan permasalahan yang ada untuk dijadikan bahan penelitian, Maka 

dapat peneliti temukan dari berbagai macam uraian tersebut menjadi sebuah 

persoalan yang harus diamati dan diteliti agar perannya berjalan sesuai pada 

fungsi keadaannya yang sebenarnya. Seperti yang diketahui bahwa Alokasi Dana 

Desa sangat banyak membantu untuk pemberdayaan masyarakat dan desanya 

untuk berbenah, begitu pula pada desa Manarap Baru yang masyarakatnya minim 

pengetahuan dengan rata-rata pekerjaan sebagai petani, buruh dan sebagian kecil 

belum mendapat pekerjaan dan bagi pembangunan di desa masih banyak yang 

perlu dibenahi untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik . Sehingga peneliti 

ingin meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa tersebut apakah 

sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 yang menerapkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manarap Baru, 

Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 
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Apakah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Manarap Baru, 

Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

proses pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak, 

baik untuk Pemerintah Desa, masyarakat, maupun untuk peneliti selanjutnya. 

Manfaat Penelitian: 

1. Bagi Pemerintah Desa  

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam penerapan 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana 

desa, terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Manarap Baru, 

Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 


