
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah 

memberikan   pelayanan kepada masyarakat. Salah satu dari pelayanan 

tersebut yakni pemberian pelayanan pembangunan guna menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk 

meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan yakni dengan 

memberikan suatu dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). 

Pemerintah perlu mengalokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan sehingga 

diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk 

membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur 

pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. 

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa Pemerintah Indonesia 

telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan 

perangkat desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri bekerjasama 

untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya 

dibawah pengawasan pemerintah (Antika, 2015). Menurut Kuncoro (2006) 

dalam Bempah (2014) pembangunan di daerah pedesaan saat ini telah 



 
 

menjadi prioritas utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang 

berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa 

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Sasaran dari pemberian 

Alokasi Dana Desa adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif (Adianto, dkk. 

2003). 

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa mengatur 

mengenai kewajiban pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat 

peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan 

fiskal desa dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa saat ini masih mengalami kendala khususnya dalam hal 

pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber 

pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari 

pemerintah. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program 

yakni pemberian dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa ( Fajri, dkk. 2015). 

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh 

desa dalam pengunaannya harus dapat dipertangungjawabkan. Masyarakat 

harus selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, 

transparan, serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan pemerintah. Untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan maka sumber daya manusia yang 



 
 

mengelola keuangan harus dipersiapkan oleh perangkat desa yakni Kepala 

Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Tuntutan ini 

diarahkan bukan hanya dari tatanan pemerintah desa akan tetapi semua 

tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. 

Isu penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah saat ini 

adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan 

publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. 

Akuntabilits merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun dimensinya 

adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, 

akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan maupun akuntabilitas finansial. 

Adapun transparansi adalah bentuk kebebasan seseorang untuk memperoleh 

informasi yang benar, jelas dan terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kepentingan publik/umum dari pemerintah maupun organisasi sektor 

publik (Susanto, 2015). 

Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam 

penggunaan keuangan termasuk Alokasi Dana Desa. Dalam bebarapa situasi 

pengelolaan maupun penggunaan Alokasi Dana Desa masih sangat rawan 

terhadap penyelewengan bagi pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh 

masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. 

Oleh sebab itu pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas serta peran 



 
 

pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya 

pembangunan di desa.  

Apriliani (2013) melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo. Analisis data dilakukan dengan 

model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi 

prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi 

antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan 

pertanggungjawaban yang terlambat. Purwati (2014) menyatakan bahwa 

akuntabilitas pengelolaan ADD pada Kecamatan Ponggok tahun 2013, dari 

15 desa yang ada di Kecamatan Ponggok rata-rata mencapai prosentase 

indeks indikator antara 76%-100% artinya bahwa dalam mengelola dan 

menggunakan dana ADD sudah akuntabel. Pada 6 indikator transparansi 

terdapat 13 desa yang mencapai prosentase indeks indikator antara 26%-50% 

artinya masih kurang transparan. Sedangkan 2 desa lainnya mencapai 

prosentase antara 51%-75% yang artinya bahwa 2 desa tersebut cukup 

transparan dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa. 

Berdasarkan penelitian Apriliani (2012) dan Purwati (2014) maka 

peneliti berusaha untuk menguji tingkat transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah khususnya Alokasi Dana Desa. Penelitian ini 

berlokasi di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU. Alasan memilih objek 

tersebut karena laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa 

Mulyoagung untuk tahun anggaran 2015 belum selesai. Di samping itu 



 
 

kualitas sumber daya manusia yang mengelola ADD di Desa Mulyoagung 

masih kurang dikarenakan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. 

Oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk meneliti transparansi dan 

akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa 

Mulyoagung Kecamatan DAU).  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Mulyoagung tahun 2015? 

2) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Mulyoagung tahun 2015? 

3) Apakah faktor-faktor penghambat transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mulyoagung tahun 2015? 

C. Batasan masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat 

batasan masalah agar permasalahan yang diteliti tidak melebar dari yang 

sudah ditentukan.  Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu laporan 

Alokasi Dana Desa dengan menggunakan laporan per semester atau per 6 

(enam) bulan. 

 

 

 



 
 

 

D. Tujuan 

1) Untuk menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Mulyoagung. 

2) Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Mulyoagung. 

3) Untuk mendeskripsikan faktor- faktor penghambat transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mulyoagung. 

E. Manfaat 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh bagi: 

1) Perkembangan Dunia Praktik 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi desa-desa yang ada di 

Kabupaten Malang untuk selalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan Keuangan Desanya khususnya Alokasi Dana Desa. Sehingga 

dapat dilakukan suatu perbaikan dalam merumuskan, menyusun, dan 

menetapkan keputusan tentang kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek 

yang berbeda serta dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam 

pada masa yang akan datang.  


