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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sekitar baik propinsi, kabupaten, maupun desa. Salah satu dari 

pelayanan tersebut adalah pemerintah bertanggungjawab dalam 

meningkatkan pembangunan desa dengan memberikan dana yang disebut 

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

mengapresiasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Dana Desa (DD) 

yang berasal dari dana APBN sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berasal 

dari dana APBD dengan fokus utamanya yaitu operasional desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah mengeluarkan 

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai 

progam pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, 

serta pemberian dana infrastruktur pembangunan bagi pedesaan. 

Dana Desa (DD) kini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.22 

tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 

2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Sedangkan Alokasi Dana Desa masih diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.43 tahun 2014 Desa mengatur mengenai kewajiban 

pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah 

tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa 

dalam mengatur dan mengelola keuangan. 
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, 

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus 

penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi 

pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. 

(Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI). 

Peraturan Bupati Sidoarjo No.15 pasal 1(8) Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  

disingkat  ADD,  adalah  dana perimbangan  yang  diterima  Kabupaten  

Sidoarjo  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  setelah  

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Sanjiwani (2014) melakukan penelitian terkait akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara 

mendalam dan dengan cara pengamatan langsung di lapangan terkait 

pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap 

perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan 

partisipasi. Untuk akuntabilitas pada tahap pelaksanaan masih belum berjalan 

dengan baik. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD sudah baik 

dalam penerapan prinsip akuntabilitasnya namun keahlian sumber daya 

manusia dalam membuat laporan administrasi yang baik masih sangat kurang 

sehingga dibutuhkan bimbingan yang lebih dari Pemerintah Daerah. Dalam 
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pengawasan ADD, dinilai bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat 

sudah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Bawias,dkk (2015) melakukan penelitian terkait pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembiayaan pembangunan di 

desa bitunuris kecamatan salibabu kabupaten kepulauan talaud. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menyatakan Berdasarkan hasil uraian dalam pengeloaan APBDes 

di desa Bitunuris belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana 

pengelolaan APBDes/keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran 

yang ada. Maka dari itu pemerintah desa harus lebih bekerja keras lagi dalam 

mengelola APBDes yang ada karena dengan begitu semua anggaran yang 

sudah disepakati bersama dalam peraturan desa yang ada akan terlaksana 

sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan penelitian Bawias,dkk (2015) dan Sanjiwani (2013) 

maka peneliti berusaha untuk menguji tingkat pengelolaan keuangan daerah 

khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini 

berlokasi di wilayah Kecamatan krembung kabupaten sidoarjo  penelitian 

dilakukan di desa wilayahKecamatan Krembung, ada Lima Desa yang diteliti 

yaitu Desa keper, Desa Gading, Desa rejeni, Desa Ploso, dan Desa Keret. 

Alasan memilih objek tersebut karena ingin menguji apakah laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di 

Wilayah Kecamatan Krembung untuk tahun anggaran 2015 sudah dikatakan 

sebagai laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk 
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meneliti Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi 

kasus pada Wilayah Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. 

 
B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan 

pertangungjawabandi wilayah Kecamatan Krembung tahun 2015? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam perencanaan, 

pertangungjawaban, pelaporan, penatausahaan dan pelaksanaan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di wilayah Kecamatan 

Krembung tahun 2015? 

C. Tujuan 

1. Untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

di Wilayah Kecamatan Krembung. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor- faktor penghambat dalam perencanaan, 

pelaksaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Krembung. 

D. Manfaat 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh bagi: 
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1. Bagi Pemerintah Kabupaten atau Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi desa-desa yang ada 

di Kabupaten Sidoarjo untuk selalu meningkatkan perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan Keuangan Desanya khususnya Dana Desa dan Alokasi Dana 

Desa. Sehingga dapat dilakukan suatu perbaikan dalam merumuskan, 

menyusun, dan menetapkan keputusan tentang kebijakan dalam 

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

2. Pemerintah Desa 

Sebagai peningkatan kinerja bagi pemerintah desa dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)serta mengerjakan 

laporan APBDesa sesuai dengan aturan yang ada. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan 

objek yang berbeda serta dapat memberikan pengetahuan.  


