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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia (2014b) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut 

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat 

menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan 

sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor  6 Tentang Desa Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah 

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa 

Indonesia (2014c). 

Indonesia (2014a) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan bahwa 
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keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang 

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Terdapat beberapa tahapan dalam 

sebuah program yaitu tahap proses pembuatan sebuah keputusan dan pada tahap 

sosialisasi kebijakan. 

Pengertian Dana Desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 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. 

Perbedaan dana (DD) dengan alokasi dana desa (ADD) sendiri itu terdapat pada 

sumber dana dan penggunaan dana. Dana desa bersumber dari pemerintah pusat 

(APBN), dana ini sendiri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, contohnya dari segi infrastruktur seperti : 

pembangunan jalan, dan jembatan, dari segi pembangunan ekonomi seperti : 

pembangunan koperasi, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), dari segi 
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pendidikan itu pembangunan sekolahnya hanya untuk PAUD dan TK saja 

selebihnya itu menggunakan dana ADD.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada 

objek dan  penelitian ini mengetahui pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 

Poncokusumo apakah sudah sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Karena dari 

17 desa dalam 1 Kecamatan belum tentu semuanya dapat dikatakan akuntabel, 

menurut penelitian sebelumnya banyak dikatakan bahwa dalam 1 Desa belum 

akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

terutama terletak pada sumber daya manusia (SDM) yang belum bisa 

melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana 

Desa dalam 1 Kecamatan yang terdiri dari 17 Desa. 

Riyanto (2015) dalam penelitiannya tentang: Akuntabilitas Finansial 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan 

Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian 

deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial 

dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, 

namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. 

Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam 
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pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-

aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, 

faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan 

menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan 

pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan 

pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya 

tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan. 

Sumiati (2015) dalam penelitiannya tentang  Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Metode 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif , bentuk data utama yang 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa wawancara pada 5 

orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas 

alokasi dana desa oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan 

alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi 

tidak optimal.  

Aparat pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak 

mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-

program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, 

sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada 

Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. 
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Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan 

dana ADD belum maksimal dilaksanakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang ? 

2. Apakah keuangan desa Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sudah 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. 

2. Mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian bagi pemerintah desa diharapkan mampu mengevaluasi 

dan mengelola Dana Desa yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 

2. Manfaat penilitian bagi pihak masyarakat diharapkan dapat memberikan 

informasi untuk masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 

3. Manfaat penelitian bagi pembaca yaitu sebagai tambahan pengetahuan yang 

berarti mengenai suatu bentuk pengelolaan Dana Desa 


