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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi 

daerah dalam menjalankan pemerintahannya. 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. Daerah otonom 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. Pelaksanaan otonomi daerah 

di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. 

Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk 

membuktikan bahwa kemampuan dalam mengatur serta melaksanakan 

kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa 

merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa 

memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi milik desa. 

Karena itu, dana desa sebagai bagian pendapatan desa pada dasarnya merupakan 

milik desa sehingga penetapan penggunaan dana desa merupakan kewenangan 

desa. Namun demikian, Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa desa 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud 

menggambarkan desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan desa diatur 

berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa pasal (5) menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pengertian dana desa sendiri Menurut Peraturan Pemerintah Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 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, 
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pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

keuangan desa, menerangkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-

asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran, 

yang dalam pengelolaan keuangan terdapat kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia pada tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaam Keuangan Desa di Desa Kedunguter Kabupaten Brebes 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa 

laporan pertanggungjawaban belum dibuat dikarenakan pelaksanaan yang mundur 

sehingga laporan yang seharusnya dibuat akhir tahun sampai awal tahun ini belum 

dibuat dalam dokumen resmi yang sudah final. Dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa banyak hambatan yang dilalui, mulai dari petunjuk teknis dan 

realisasi yang bersamaan yang berarti tidak adanya pemahaman pemerintah 

terlebih dahulu, SDM perangkat desa yang tidak merata, sampai peraturan menteri 

yang kurang sinkron terhadap kebutuhan desa yang berbeda-beda. 

Irma (2015) dalam penelitiannya tentang Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun 
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administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban 

administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih 

merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Dan Masih ditemukan cukup banyak temuan 

yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. 

Thomas (2013) melakukan penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan 

sesayap kabupaten Tana Tidung hasilnya menunjukkan untuk 30% dari dana 

ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari 

ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik 

pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan 

barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi 

tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa Sebawang. 

Karimah,dkk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada desa Deket Kulon Kecamatan 

Deket Kabupaten Lamongan). Hasilnya menunjukkan secara substansi ada 

beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap 

perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum 

maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan 

tersebut. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan 

alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan 
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dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi 

anggaran. 

Penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaporan pengelolaan dana desa 

tahun 2016 di Desa Gondang. Di Desa Gondang terdapat sarana prasarana yang 

belum mendukung aktifitas masyarakat seperti jalan rusak yang tidak kunjung 

dilakukan perbaikan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Gondang 

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Gondang berdasarkan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014? 

2. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Gondang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan dana desa di Desa Gondang 

berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Gondang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

yang berkepentingan. Manfaat penelitian tersebut antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang  

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang ilmu 

akuntansi yang memfokuskan pada bidang pemerintahan desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

penelitian selanjutnya yang sejenis dan tambahan referensi dalam 

rangka menambah dan melengkapi kajian tentang pengelolaan dana 

desa. 


