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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan 

dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan 

penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus 

diikuti dengan pengawasan yang kuat. Begitupula dengan Desa, dalam hal ini 

diatur pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa setiap Desa memiliki hak 

asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat.  

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik 

Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 

6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan hak asal 

usul, dan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahannya. 

Pemerintah daerah diberikan kewenangan termasuk untuk pengembangan wilayah 

pedesaannya, dan untuk mendanai kegiatan pembangunannya diperlukan biaya 

yang tidak sedikit. Di setiap Desa di Indonesia diberikan dana dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan 

untuk pembangunan Desa.  

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah 

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
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diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal Penjelas PP 72/2005 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 

ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam 

Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa 

dan BPD. 

Desa dalam melaksanakan hak,  kewenangan serta kewajibannya dituntut 

untuk memiliki potensi dalam mengelola ADD secara transparan, akuntabel dan 

menjunjung tinggi partisipasi sebagai media pembelajaran kepada masyarakat. 

Namun dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rawan 

terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya menjadi kepercayaan 

masyarakat dalam mengelola dana untuk pembangunan pedesaan.  Disinilah 

pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dalam kegiatan.  

Dengan adanya dana perimbangan ADD tersebut, harapannya adalah 

masyarakat Desa dapat benar-benar mendapatkan manfaat dari dikeluarkannya 

peraturan tentang ADD. Selanjutnya akan ada Tim Pelaksana ADD, dimana 

Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab kemudian akan menunjuk anggota 

tim Pelaksana ADD lainnya. Hanya saja, kebiijakan ADD dari pemerintah ini 

sendiri nyatanya masih banyak Desa yang belum bisa menjalankannya secara 

efektif, yang dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah masalah 

kompetensi sumber daya pada pemerintah Desa, masalah pengetahuan yang masih 

minim di kalangan perangkat Desa, sehingga mengakibatkan sulitnya bagi mereka 



3 
 

dalam hal pengelolaan ADD tersebut. Terutama di Kabupaten Bulukumba yang 

kebanyakan Desa pada periode sebelumnya tidak melaporkan 

pertanggungjawabannya terhadap dana dari ADD tersebut, sehingga di periode 

berikutnya, pemerintah daerah tidak bisa melakukan pencairan terhadap dana 

ADD. 

Karena sebagian besar dari jumlah ADD yaitu sebanyak 70% ini adalah 

hak masyarakat desa, maka pemerintah desa dalam melakukan proses 

perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan ADD harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Subroto 

(2008) menghasilkan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Kecamatan Tlogomulyo dimana secara garis besar pengelolaan Alokasi 

Dana Desa sudah baik dalam hal administratif dan pembangunan sudah mendapat 

dukungan positif dari masyarakat. Hanya saja , kendala utama yang dihadapi oleh 

pemerintah desa adalah dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang masih 

kurang sehingga masih memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah guna 

penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun. Begitupula di Kecamatan Sigi 

Biromaru menurut penelitian Sumiati (2015), dimana kompetensi sumber daya 

manusia yang kurang juga menjadi kendala utama tidak efektif nya pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. 

Desa Bialo dan Desa Barombong termasuk desa yang menerima ADD  

tersebut. Sehingga kedua desa tersebut memiliki kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan bagaimana sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga di tahap pertanggungjawaban, 

dan mencari solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat penyempurnaan 

pengelolaan ADD. Pada tahun 2015, Desa Bialo menerima ADD sebesar Rp. 

141.434.570 dan Desa Barombong menerima ADD sebesar Rp. 156.464.263. 

Jumlah tersebut tentu saja tidak sedikit, dan harus dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, kedua desa sudah mengupayakan 

untuk mewujudkan pelaksanaan good governance atau pemerintahan yang baik di 

Indonesia. Syarat-syarat untuk terciptanya good governance adalah adanya 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi 

masyarakat dan akuntabilitas (Waluyo, 2007:203). Maka dari itu peneliti ingin 

menilai bagaimana sistem pengelolaan ADD Desa Bialo dan Desa Barombong 

dilihat dari tiga syarat-syarat diatas. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bialo dikarenakan oleh 

pernyataan langsung Bendahara Kabupaten Bulukumba, bahwa Desa Bialo 

merupakan salah satu contoh desa terbaik dalam pengelolaan ADD, sehingga 

peneliti ingin melihat bagaimana sistem yang dilakukan Desa Bialo dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut Moleong dalam Aprilani (2013), 

keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga, perlu pula 

dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti 

mengambil Desa Barombong yang berbatasan langsung dengan Desa Bialo 

sebagai Desa Pembanding. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap pertanggungjawaban Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi 

Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

dilakukan adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap 

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap 

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan dalam tahap 

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian  

Diharapkan atas dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat terhadap 

pemerintah Desa maupun masyarakat dalam pengembangan ilmu yang terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penerapan 

sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bialo dan Desa 

Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya bisa menjadi 

tambahan pengetahuan dan referensi bagi akademisi yang akan melakukan 

penelitian. 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada 2 Desa pada tahun 2015 di Kecamatan 

Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yaitu Desa Bialo sebagai 

contoh Desa terbaik dalam pengelolaan ADD dan Desa Barombong sebagai desa 

pembanding. 

 

 

 

 


