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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan 

dengan masyarakat menjadi fokus tujuan utama dalam pembangunan 

pemerintahan, hal ini dikarenakan desa merupakan tolak ukur organisasi 

pemerintahan dalam mencapai keberhasilan program pemerintah pusat 

dengan cara menyampaikan informasi mengenai suatu program yang akan 

dilaksanakan melalui pihak kecamatan dan diteruskan kepada Kepala Desa 

untuk disampaikan kepada masyarakat agar informasi mengenai program 

tersebut lebih tepat tersampaikan. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6, 

2014) tentang Desa, pada Pasal 72 ayat 1b dijelaskan bahwa pendapatan desa 

yang bersumber dari anggaran yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN 

yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang nantinya dapat 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan atau 

pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah guna menuju desa yang mandiri. 

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

Kabupaten atau Kota yang diperuntukkan kepada Desa, yang bersumber dari 

10 % (sepuluh persen) bagian dana perimbangan dalam APBD setelah dikurangi 

dana alokasi khusus yang dapat digunakan Desa untuk menyelenggarakan 
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pemerintahan desa. Alokasi dana Desa harus diawasi secara ketat, mengingat 

jumlah yang diterima Desa yang setiap tahun mengalami peningkatan, supaya dapat 

dicegahnya penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab agar penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan.  

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) 

menurut Riyanto (2015) antara lain untuk meningkatkan pembangunan 

infrastruktur pedesaan, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), menanggulangi kemiskinan 

dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, 

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat,  

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pengelolaan alokasi dana 

desa juga memerlukan peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting 

terutama dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi penggunaan 

dana desa untuk masa satu tahun anggaran kedepan. Selain itu, diperlukan 

juga adanya kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap 

tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan 

dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih 
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mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang 

diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.  

Subroto (2009) melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan 

dana desa di Kabupaten Temanggung, penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, 

sudah menujukan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. 

Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah 

menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun pada 

tahapan pelayanan administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih 

lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya 

adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan 

kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan 

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. 

Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diharapkan 

terciptanya akuntabilitas, transparansi dan masyarakat yang berpartisipatif 

dalam pengelolaan alokasi dana desa karena Permendagri telah menuntut 

desa untuk melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia. 

Namun kenyataannya masih banyak desa yang belum mampu menciptakan 

akuntabilitas, transparansi, serta masyarakat yang berpartisipatif dalam 

pengelolaan keuangan desa. pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah 

secara berkelanjutan. 
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Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diharapkan 

terciptanya akuntabilitas, transparansi dan masyarakat yang berpartisipatif 

dalam pengelolaan alokasi dana desa karena Permendagri telah menuntut 

desa untuk melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia. 

Namun kenyataannya masih banyak desa yang belum mampu menciptakan 

akuntabilitas, transparansi, serta masyarakat yang berpartisipatif dalam 

pengelolaan keuangan desa.  Hal ini terbukti dengan adanya penelitian Irma 

(2015) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan 

Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang menunjukkan bahwa akuntabilitas  

Desa Larangan Tokol merupakan desa yang mayoritas penduduk 

berprofesi sebagai petani. Letak desa yang cukup jauh dari pusat kabupaten 

dan 3 periodenya kepala desa menjabat menyebabkan kurangnya tingkat 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan 

keuangan di Desa Larangan Tokol ini. Dengan adanya masalah-masalah 

tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” (Studi Kasus pada Desa Larangan 

Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan – Madura tahun 

2017) 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Larangan Tokol? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa 

Larangan Tokol. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

aparatur desa Larangan Tokol sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan 

- Madura. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan. 

 


