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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transaksi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua 

proses politik yang berjalan secara simultan,yaitu desentralisasi dan 

demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran 

format pengaturan politik di area local maupun nasional,yaitu dari 

pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih 

demokratis-desentralistik Dwipayana (2003:5) 

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi 

memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik 

hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat,sehingga daerah 

diberikan keleluasaan untuk menghasilkan kepuusan-keputusan politik 

tanpa inervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan 

kekuasaan diantara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai 

tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan 

tercermin dari pergesran locus politik dari pemerintahan oleh birokrasi 

menjadi pemerintahan oleh partai (party government). 

Dari dua hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem 

pemerintahan yang ada saat ini,desa kelurahan mempunyai fungsi yang 

sangat menentukan untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah dalam 

proses penyelenggaraan pemerintah,mencakup dalam hal pembangunan. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata sumbangsih kontribusi kepada 
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pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. 

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi landasan utama pemerintah 

desa untuk mengurus,mengatur dan menyelengggarakan rumah tangganya 

sendiri,sekaligus meningkat pula beban tanggung jawab dan kewajiban 

desa,akan tetapi yang paling penting penyelenggaraan pemerintahan 

tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang 

dimaknai disini adalah pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan 

anggaran desa. Dalam hal ini permasalahan yang sering sekali muncul atau 

dialami sebagian besar desa yakni keterbatasan dalam keuangan desa 

hingga seringkali mengakibatkan ketidak seimbangan antara Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penerimaan dengan 

pengeluaran. 

Adapun menurut peneliti beberapa permasalahan yang kerap 

muncul adalah menyangkut dengan aparatur Desa yang kerap kali belum 

paham dengan Akuntansi dan peran serta masyarakat yang sangat kurang 

terhadap pengeleloaan keuangan Desa mereka,tidak hanya itu saja tradisi 

masyarakat setempat juga ikut menentukan tingkat akuntabilitas dan 

transparansi seperti halnya yang terjadi di Desa Benu Kecamatan Takari 

Kabupaten Kupang yang masih gemar berjudi dan menenggak minuman 

keras hal ini langsung berpengaruh pada kinerja aparatur Desa dan peran 

serta mereka terhadap pembangunan Desa.  

Dalam PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara,pada pasal 1 ayat 2 
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mengatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan belanja daerah kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,pelaksanaan 

pembangunan,dan pemberdayaan masyarakat. 

Adapun mekanisme penyaluran dana desa secara keseluruhan, 

Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun terakhir 2016 adalah 

Rp.46,9 triliun. Dana Desa akan disalurkan dalam dua tahap periode yakni 

dibulan maret 60% dan agustus 40%. Penyaluran dua tahap tersebut 

dilakukan sesuai dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 49/PMK,07/2016 Tentang cara 

pengalokasian,penyaluran,penggunaan,pemantauan,dan evaluasi Dana 

Desa. Payung hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan 

pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 

Nomor 60 Tahun 2014 tentnag Dana desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Didalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana 

Desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening 

Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten atau 

kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian 

pemerintah daerah kabupaten/kota juga menyalurkan kepada Desa melalui 

Rekening Desa (RKD). 
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Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD baru dapat 

dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah 

menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut : 

1. Perda tentang APBD 

2. Peraturan Bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa 

3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan 

tahun sebelumnya. 

 Untuk mendukung sosialisasi dan memperkuat pengawasan Dana 

Desa, Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi  telah membentuk Satgas Desa yang bertugas untuk 

membantu mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Dana Desa. 

Sistem pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa 

termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 

merujuk pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan 

tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip 

money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi 

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi ersebut maka transfer dana 

menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan 

publik minimum (Simanjuntak,2002). 
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Pada saat ini sebagian besar aparatur desa belum paham tentang 

akuntansi menurut peneliti mungkin salah satu hal ini juga menjadi salah 

satu faktor terjadinya permasalahan-permasalahan diatas sehingga perlu 

pemahaman dasar tentang akuntansi agar dana yang di transfer pemerintah 

pusat ke desa dapat di pertanggungjawabkan dengan baik dan benar 

sehingga dana tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah. Berdasarkan 

uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya 

ilmiah dengan judul “Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyaluran Dana 

Desa untuk menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan 

Keuangan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

evaluasi terhadap kebijakan penyaluran dana desa untuk 

menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah 

? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menitik beratkan pada alokasi 

dana desa yang berkaitan langsung dengan tingkat akuntabilitas dan 

transparansi serta kebijakan penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada 

tahun 2015 dan 2016. Tingkat akuntabilitas finansial dimaksudkan untuk 

mencoba meneliti sejauh mana kepala desa beserta perangkatnya 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Sedangkan transparansi 
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finansial di sini berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memiliki akses 

terhadap pengelolaan keuangan didesa tersebut. 

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan 

penyaluran dana desa dan mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas 

dan transparansi penggunaan dana hibah yang dikelola oleh Kelurahan 

Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  

E. Manfaat Penelitian

 Kegunaan dari penelitian ini sebagai sumbangan ide kepada

pemerintah Kabupaten Kupang khususnya Kelurahan Benu untuk

senantiasa memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja kepada masyarakat.

 Kegunaan dari penelitian ini juga sebagai sumbangsih pengembangan

ilmu administrasi keuangan agar kedepan pemerintah Kelurahan Benu

senantiasa menjamin nilai-nilai seperti efesiensi,efektivitas,realibilitas

dan prediktabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.


