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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2015 pemerintah sedang mengupayakan peningkatan 

pelaksanaan Pembangunan Nasional agar antara laju pembangunan kota dan desa 

semakin seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapakan 

pada persoalan seperti ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antara 

kota dan desa. Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam 

rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah karena terkandung 

unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara 

langsung kepentingan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

mereka(Putra dkk., 2013). 

Otonomi daerah mengharuskan bagi Desa untuk mengurus, mengatur dan 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sehingga bertambah pula beban, 

tanggungjawab dan kewajiban desa dalam penyelenggaraannya, namun tetap 

harus dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa. Didalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  pertanggungjawaban yang dimaksud 

adalah pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh kepala 

desa.Selain itu untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah daerah 

terhadap warganya juga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 

tranparansi. Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa melalui 

transparansi masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
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dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan.  

Pelaksanaan otonomi daerah mulai diterapkan  pada saat Undang-undang 

No 32 Tahun 2004  diberlakukan. Dengan diberlakukannya UU tersebut secara 

otomatis kekuasaan berada pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada UU No 32 

Tahun 2004 pasal 1 poin 7 dijelaskan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.Menurut UU 

Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga keluar Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri tersebut telah jelas disebutkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabilitas. Dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
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sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Saat ini Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

menuntut bagi desa untuk melaksanakan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan desa, dimana kepala desa harus menciptakan akuntabilitas dan 

transparansi. Hal ini menjadi penting karena resiko atas kegagalan dalam tata 

kelola desa berakibat pada aspek hukum bagi pelaku atau aparat desa. Oleh karena 

itu perangkat desa diharapakan mematuhi apa yang sudah di perintahkan dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut. 

Namun masih banyak kepala desa yang belum mampu menciptakan 

akuntabilitas dan tranparansi, hal ini terbukti dengan adanya penelitian Riyanto 

(2015) yang meneliti tentang akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD. 

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. Hasil penelitian 

Dewi dkk. (2015) tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan menunjukkan bahwa; 1) Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari 

peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali), 

dan  pendapatan bunga pinjaman. Sumber pemasukan non reguler dadia berasal 

dari sumbangan partai politik, danapunia, dan sesari. 2) Alasan dadia Punduh 

Sedahan  tidak membuat laporan keuangan yaitu; transaksi yang tidak rutin 

terjadi, lingkup  organisasi yang kecil, dan kompetensi warga dadia yang kurang. 
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3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sedahan 

dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan dan pengeluaran, serta 

menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman dadia. 

Desa Ngembul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar yang jauh dari pusat Kabupaten, sehingga 

pengawasan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat terbatas. Dari 

sumberdaya manusia sendiri yang menjadi perangkat Desa banyak yang belum 

paham tentang prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa. 

Berdasarkan uraian diatas menarik jika dilakukan penelitian mengenai 

akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaanalokasi dana desa (ADD) 

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ? 

2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014di Desa Ngembul Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar. 
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2. Mendeskripsikantransparasi dari pemerintah desa dalam pengelolaan  

alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perangkat desa 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kinerja 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Selain itu diharapakan menjadi tambahan 

literarur  mengenai akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa dalam 

kinerja pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar. Dan penelitian ini diharapkan memacu bagi 

penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang mengenai masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

 


