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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Otonomi daerah di Negara Indonesia sudah membuka ruang bagi 

pemerintahan daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus, mengatur 

dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan berjalannya 

penyelenggaran pemerintah daerah yang secara efisien dan efektif maka 

sangat ditentukan penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, karena 

pemerintahan desa memiliki beberapa fungsi yaitu, fungsi pelayanan, fungsi 

pembangunan dan fungsi pemberdayaan yang lebih nyata dan faktual. 

Sebagai wujud pengakuan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa, 

maka pemerintah pusat melakukan penataan dan pengaturan kebijakan desa 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan munculnya 

Undang-Undang Desa, desa disebut sebagai ujung tombak pembangunan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara historis desa 

merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan 

jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Desa merupakan suatu wilayah 

yang ditempati sejumlah pewarisan dari undang-undang lama yang pernah 

ada yang mengatur desa yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) yang 

berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura sedangkan Inlandsche Gemeente 

Ordonantie Buitengewesten (IGOB) yang berlaku untuk wilayah luar Jawa 

dan Madura (Widjaja, 2003). 
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 Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut 

memberikan dampak perubahan secara signifikan dan positif dalam hal tata 

kelola pemerintahan desa. Berjalannya Undang-Undang tersebut 

diberlakukan tidak serta merta memberikan nilai positif di setiap desa, 

namun bisa memotivasi untuk lebih meningkatkan potensi sumber daya 

yang ada di desa tersebut menjadi yang terbaik dan berkualitas sehingga 

dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka mampu untuk 

meningkatkan potensi desa tersebut. 

Sudah sangat jelas, bahwa desa memang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga desanya dalam segala hal 

aspek, baik dalam aspek pelayanan, aspek pengaturan maupun aspek 

pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas kapasitas 

pemerintah desa maupun potensi sumber dayanya maka dapat memberikan 

peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk dan kegiatan dalam 

pembangunan desa yang efektif maupun efisien. Pembiayan atau keuangan 

merupakan faktor yang essensial  dalam mendukung penyelenggaraan 

otonomi desa. Tentunya untuk mewujudkan semua itu pemerintah desa juga 

membutuhkan dukungan dana. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2014 desa diberikan beberapa sumber-sumber pendapatan yang berasal dari 

tujuh sumber yaitu : 

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya 

dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa,  

2. Dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara), 

3. Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota. 

4. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, 

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan 

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah daerah 

dengan pemerintah desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

dimaksudkan mampu memberikan stimulan atau dana perangsang untuk 

mendorong dalam membiayai program pemerintah desa serta mampu 

memberikan pelayanan yang prima dan baik dengan memberdayakan 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan program 

pembangunan baik secara fisik maupun non fisik sehingga dapat 

mewujudkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa. 
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Dalam pengelolaan alokasi dana desa diterapkan asas Transparan, 

akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Untuk 

pembagian alokasi dana desa sendiri menggunakan asas merata dan adil, 

dimana asas merata ini yaitu pembagian alokasi dana desa yang sama setiap 

desa, selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). 

Sedangkan disebut dengan adil yaitu pembagian alokasi dana desa yang 

dibagi secara proposional untuk setiap desa yang dilihat dari nilai bobot desa 

dengan menghitung menggunakan rumus dengan variable independen yang 

meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemiskinan, 

pendidikan dasar dan kesehatan, keterjangkauan serta jumlah unit 

komunitas desa disebut dengan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). 

Dengan adanya alokasi dana desa maka kinerja pemerintah desa dituntut 

untuk mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Efektif yang dimaksud 

disini merupakan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang 

telah dicapai oleh pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. 

Dalam penelitian ini mengkaji pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 

pada pemerintah desa yang berada di Kota Batu tahun 2017-2018, dimana 

di Kota Batu terdapat 19 Desa yang menerima alokasi dana desa yaitu di 

Kecamatan Batu ada desa Sumberejo, Oro-Oro Ombo, Sidomulyo dan 

Pesanggrahan, di Kecamatan Bumiaji ada desa Punten, Gunungsari, 

Tulungrejo Sumbergondo, Pandanrejo, Bumiaji, Giripurno, Bulukerto dan 

Sumberbrantas, serta di Kecamatan Junrejo ada desa Beji, Junrejo, Tlekung, 

Mojorejo, Pendem dan Desa Torongrejo. Pada tahun 2017 desa yang 
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menerima Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu pada Desa Tulungrejo sebesar 

Rp 1,957,678,228 sedangkan yang menerima Alokasi Dana Desa terendah 

terletak pada desa Mojorejo sebesar Rp 900,924,027 . Pada tahun 2018 desa 

yang menerima Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu pada Desa Pesanggrahan 

sebesar Rp 4,267,341,176 sedangkan yang menerima Alokasi Dana Desa 

terendah terletak pada Desa Sumbergondo sebesar Rp 2,337,873,148 . Dana 

alokasi dana desa ini digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang 

penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan 

desa, bidang pembinaan masyarakat desa serta bidang pelaksanaan 

pembangunan desa. (Safitri, 2017) 

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa masih sentralis dan 

untuk saat ini desa diberikan kemampuan untuk mengelola keuangan secara 

mandiri dengan diberikan alokasi dana desa yang cukup besar, sehingga 

keraguan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi 

dana desa tersebut masih sering dipertanyakan. Maka dalam penelitian ini 

akan memberikan gambaran tentang efektivitas dalam mengelola alokasi 

dana desa dalam membiayai program-program desa tersebut. Sehingga dari 

penjelasan diatas peneliti mengangkat judul Efektivitas Penglolaan Alokasi 

Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah 

Desa di Kota Batu. 
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2. Peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana 

desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya meneliti tentang efektivitas pengelolaan alokasi 

dana desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu serta melihat apa yang 

menjadi peluang dan tantangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 

pada Pemerintah Desa di Kota Batu. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa 

pada Pemerintah Desa di Kota Batu. 

b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi 

dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa 

di Kota Batu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan terkait pengelolaan alokasi dana desa agar 

selalu efektif. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah 

wawasan baru mengenai pengelolaan alokasi dana desa. 


