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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah  

maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangga dalam 

semua penyelenggaraan pemerintah. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari 

hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. 

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki makna bahwa desa diberikan kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal yang menyangkut 

perananan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyrakat 

desa. 

Alokasi Dana Desa (ADD) membelanjakan seluruh anggara yang ditetapkan 

untuk masyarakat desa. Antara lain melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan 

kelembagaan desa, pemberian tunjangan perangkat desa serta dana pembiayaan 

insfraktruktur pedesaan. Agar terwujudnya pelaksanaan tersebut yaitu menentukan 

anggaran dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta kepentingan 

pemerintah desa dan masyrakat desa.. 

Daerah dalam upaya melaksanakan hak dan kewajibanya, dalam mengelola 

sumber daya alam serta potensi yang dimilikinya dituntut untuk secara transparan 

serta memiliki akuntabilitas tinggi. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan yang 

dimana memungkinkan untuk menilai semua aktivitas pertanggungjawaban yang 
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akan dilakukan. Dan akuntabilitas menciptakan pemerintahan yang lebih baik 

dengan berlandaskan good governance. 

Dalam Akuntabilitas pemerintaha desa yang  disampaikan Sumpeno (2011: 

223) adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban kegiatan 

yang dilaksanakan, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut kendala dalam pelaporan keuangan 

dengan alokasi dana desa sebagai salah satu hambatanya adalah keterlambatan 

anggaran dari pusat. Akuntabilitas sebagai fungsinya adalah efisiensi, efektivitas, 

ekonomis, bijaksana. 

Pemberian ADD di  Desa Bumiaji, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan 

petunjuk teknis mengenai peraturan Daerah Kota Batu mengenai Petunjuk 

Pengelolaan Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018. Isi dari peraturan tersebut 

mengenai wujud alokasi dana desa adalah hak untuk berkembang secara mandiri 

dan berdasarkan partisipasi, demokrasi dan pembangunan desa. 

Penelitian dilaksnakan di wilayah Desa Bumiaji mempunya kekayaan sumber 

daya alamnya contoh desa bumiaji memiliki kekayaan sumber daya alam sektor 

pertanian, perkebunan, pariwisata. Tidak hanya itu desa bumiaji memiliki jumlah 

penduduk terbesar di antara kecamatan batu dan junrejo. Dengan adanya   sumber 

daya alam dan jumlah penduduk yang besar  maka penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana bentuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumiaji. Dampak 

implemntasi dari pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pembangunan 

masyrakat, pemberdayaan masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban keuangan 

tahun 2018 , dana untuk alokasi dana desa cukup besar yaitu Rp2.404.731.193. 



3 
 

 
 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa bumiaji memiliki masalah. mengenai 

keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa, sehingga berdampak pada kegiatan dan pengurangan anggaran. Penyusunan 

program perencanaan ADD sudah melaksanakan musdus selanjutnya pra musdus 

dan trakhir musrembang tapi yang hadir meliputi pemerintah desa yang ada, dan isi 

dari rapat tersebut tidak selalu transparasi dan kejelasan  terhadap masyrakat. 

Masyarakat miss komunikasi mengenai  besaran ADD yang dihasilkan, dan untuk 

apa saja penyaluran dan penggunaan ADD tersebut. Jika dilihat dari tujuannya, 

alokasi dana desa sesuai dengan skala prioritas dan undang-undang desa nomor 6 

tahun 2014. Maka dari itu semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana 

Desa maka sistem pengelolaan akan semakin baik. Sesuai dengan surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tentang pengelolaan ADD. Penentuan 

besaran anggaran sudah di tentukan dalam kondisi dan potensi setiap 

kabupaten/kota. 

Alasan peneliti dalam memilih program ADD dibandingkan dengan program 

lain yaitu ketertarikan dalam pembangunan dan kebijakan yang diberikan otonom 

apakah dapat memperbaiki sistem pengelolaan dari hal yang paling kecil yaitu desa 

dan dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan di seluruh indonesia 

tingkat kabupaten maupun pusat. 

Faktor pendukung peneliti tertarik yaitu ingin mengetaui pengelolaan 

akuntabilitas di tingkat yang paling rendah yaitu desa, serta dapat memperbaiki 

kekurangan pengelolaan di tingkat kabupaten maupun pusat sehingga diharapkan 

dapat menguran kasus korupsi, nepotisme maupun kecurangan dalam 
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pemerintahan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di  Desa Bumiaji Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan diatas permasalahan yang muncul adalah: 

Bagaimana Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban 

Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Bumiaji ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memenuhi penelitian, maka diberikan batasan-batasan penelitian agar 

tidak menyimapang dari rumusan masalah.Adapun batasan masalah antara lain: 

1. Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji yang 

menjadi tujuan penelitian. 

Penelitian ini dibatasi dengan variable yang berpengaruh yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

2. Data ADD yang dipakai adalah : 

a. Target ADD 

b. Realisasi ADD 

D. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan diharapkan 

peneliti adalah: Untuk mengetahui Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Bumiaji. 
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E. Manfaat 

Hasil dari penelitian diharapkan mendapatkan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain:  

1. Bagi penulis, guna menambah pengetahuan mengenai sampai mana 

Akuntablitas Alokasi Dana Desa desa bumiaji. 

2. Bagi pemerintah desa dan stakeholders lainnya, kajian ini diharapkan akan 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terutama bagi 

pemerintah Desa dalam mengelolah Dana Desa di masa yang akan datang. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


