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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya kebijakan tentang otonomi desa dalam pengelolaan

keuangan desa yang berarti desa diberi hak,kewajiban,dan wewenang untuk dapat 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, perhatian terhadap beberapa 

kasus pengelolan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa telah meningkat 

dari tahun ketahun.Selama ini, isu yang terkait dengan kasus 

penyelewenganAlokasi Dana Desa di Kabupaten Jember sudah cukup banyak. 

Sebagai salah satu kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa yang peneliti dapat 

dari Majalah Gempur Online edisi 16 Februari 2012 di Desa Pecoro Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten Jember terkait dugaan penyelewengan Anggaran Alokasi 

Dana Desa dengan modus penyelewengan proyek  yang tidak dikerjakan secara 

fiktif dan pekerjaan dari proyek itu tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran 

Biaya), sebagai bukti kasus penyelewengan tersebut BPKP (Badan Pengawasan 

Keuangan Provinsi) menemukan besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh 

penyelewengan dana tersebut sejumlah Rp 62.000.000.   Hal ini dapat dikaitkan 

dengan kinerja aparatur desa yang kurang optimal juga dalam mengolah keuangan 

desa khususnya Alokasi Dana Desa. Hal ini juga terlihat pada pengelolaan 

keuangan desa yang masih seringkali belum berjalan dengan baik terkait dengan 

sistematis pengelolaan keuangan desa. 
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Menurut Permendesa Nomor 5 Tahun 2015, Alokasi Dana Desa sebagai 

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai 

program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan , pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014,  Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu yang 

menjadi keuangan desa adalah Alokasi Dana Desa yang termasuk dalam 

pendapatan Desa yang berasal dari dana perimbangan antara pusat dan 

daerah.Kholmi (2016), berpendapat bahwa dalam beberapa situasi ini, 

penggunaan Alokasi Dana Desarawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang 

seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih 

maju dan berkembang, apalagi dengan melihat jumlah anggaran yang diberikan 

kepada Kepala Desa melalui Alokasi Dana Desa cukup besar sehingga muncul 

pertanyaan apakahdesa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dengan baik. 

Rosalinda (2014), mengkaji bahwa tata kelola Alokasi Dana Desa masih 

terlihat belum efektif, hal ini terlihat dari pada mekanisme perencanaan kurang 

berjalannya fungsi lembaga desa, dan diselingi oleh partisipasi masyarakat yang 

rendah karena dominasi Kepala Desa dan adanya pos- pos anggaran dalam 

pemanfaatan Alokasi Dana Desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan 

desa.
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Dari paparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek lokasi 

penelitian di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Sesuai dengan 

Peraturan Desa Kraton Nomor 1 Tahun 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desadisebutkan pada salah satu pendapatan transfer yaitu Alokasi Dana 

Desa tahun 2015 sejumlah Rp 747. 575. 705, sedangkan menurut Peraturan Desa 

Kraton Nomor 3 Tahun 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

disebutkan pada salah satu pendapatan transfer yaitu Alokasi Dana Desa tahun 

2016 sejumlah Rp 834. 706. 167. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 

salah satu aparatur pemerintah desa,bahwa terdapatfaktor yang menjadi 

penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kratonyaitu kurang 

efektifnya koordinasi antara Tim Pelaksana Kegiatan dengan Bendahara Desa 

dalam proses pelaporan bukti- bukti pengeluaran biaya pada tahun anggaran 2015, 

kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan desa pada program pembangunan 

tahun anggaran 2016, dan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi 

Dana Desa kepada Bupati pada tahun 2015 mengalami keterlambatan sehingga 

berujung terhadap keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahun 

anggaran 2016. 

Penelitian dengan cara menganalisis pengelolaan keuangan desa ini berfokus 

terhadap Alokasi Dana Desa dalam pengelolaannya yangmempunyai tahapan- 

tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desayang terintegrasi di 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Laporan
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keuangan desa yang akan diteliti yaitu tahun anggaran 2015 dan 2016, dipilihnya 

tahun ini untuk mengetahui kondisi terbaru tentang pengelolaan keuangan desa. 

Adapun objek penelitian yang akan dikaji yaitu Desa Kraton Kecamatan Kencong 

Kabupaten Jember, dipilihnya desa tersebut karena letak geografis yang 

berdekatan dengan pantai dan lokasinya cukup jauh dari pusat desa. Namun, 

dengan bergulirnya Alokasi Dana Desa untuk desa di seluruh Indonesia maka 

pelaksanaan pembangunan desa dalam mengalami keterhambatan relatif kecil. 

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan dapat diketahui apakah 

pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan efektif.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kratontahun 

anggaran 2015 dan 2016 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 ? 

2. Faktor- Faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung 

pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dalam 

perspektif  pembangunan desa ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisis serta mendeskripsikan praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Kraton tahun anggaran 2015 dan 2016 melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. 

2. Menganalisis serta mendeskripsikan faktor- faktor yang menjadi penghambat 

maupun pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kraton tahun 

anggaran 2015 dan 2016 dalam perspektifpelaksanaan pembangunandesa. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan sebagai tambahan literatur , khususnya 

dalam kajian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi peneliti selanjutnya 

2. Manfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai pengevaluasian sistem kinerja 

aparatur pemerintah desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 

dalam mengelola Alokasi Dana Desa, serta manfaat bagi masyarakat adalah 

untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa Kraton dalam mengelola Aloksi 

Dana Desa. 


