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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa 

merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa 

dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau 

biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di 

desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : 

sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala 

urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan 

rakyat dan kasun (Kepala Dusun). 

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan sendiri dan 

kepentingan masyarakat setempat, juga diatur dalam Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi 

daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.  

Dengan adanya otonomi daerah yang untuk mendorong peningkatan kinerja 

penyelenggaraanPemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat makatentunya diperlukan 

pendapatan agar dapat tercapai tujuan. Salah satu sumber pendapatan desa 
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yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan penyelenggaraan desa dan 

untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga 

dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 

Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk 

menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa 

itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem 

penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun, dalam pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap 

daerah diatur dalam undang-undang sendiri sesuai dengan Peraturan Bupati, 

untuk di Kabupaten Malang, diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Perlu 

diketahui bahwa Desa Tunjungtirto yang merupakan objek penelitian ini 

mendapatkan dana ADD yang cukup besar yaitu  

Tabel 1 Alokasi Dana Desa Desa Tunjungtirto 

Desa Jumlah 

Tunjungtirto Rp 484.978.000,00 

Sumber: Anggaran ADD Tahun 2016 Desa Tunjungtirto 

Dengan diterimanya dana ADD tersebut, pemerintahan desa harus siap dan 

mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, 

akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 

sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
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pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh 

Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD). 

Pada tahun 2016 ini masih banyak permasalahan yang dialami di tingkat desa 

dalam praktik pengelolaan keuangan yang terjadi di Kabupaten Malang antara 

lain Inpektorat Kabupaten Malang memeriksa 16 Kepala Desa karena diduga 

terjadi penyimpangan Dana Desa (http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=16710), 

dan akibat Dana Desa yang tidak transparan Kepala Desa dilaporkan karena 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan pos yang dianggarkan 

(http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=12306). Oleh karena itu Pemerintah Desa 

membutuhkan adanya suatu prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap 

pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan 

tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran.  

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip good governance berkaitan 

dengan keterbukaan terhadap pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan 

dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam 

pelaksanaan tanggung jawab mengelola pemerintahan. Pemerintah lokal tidak 

akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat 

lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan 

responsivitas (Subroto, 2009). Akuntabilitas dan transparansi memiliki 

karakter yang berbeda. Namun dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki 

kaitan dengan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). 

Prinsip transparansi adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan prinsip akuntabilitas 

merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu 

http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=16710
http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=12306
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unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang 

meminta pertanggungjawaban.  

Pemerintah desa juga harus berusaha untuk menunjukkan transparasi 

danakuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan 

Keuangandesa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan 

hal inimasyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara 

langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan 

memberikan apresiasi yangbaik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan 

desa tidak diungkapkan kepadamasyarakat maka pengelolaan keuangan desa 

tidak dapat diketahui olehmasyarakat sehingga pemerintah desa belum 

menunjukkan prinip transparansi pada masyarakat umum. Jadi, semakin 

tinggi tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan maka akuntabilitas 

pengelolaan terhadap keuangan akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika 

tanggung jawab jika pengelolaan keuangan rendah maka akuntabilitas 

pengelolaan keuanganpun akan tidak baik. 

Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang 

terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu 

komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program 

bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam 

bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan 

melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80 dalam Elgia&Eva).  

Penyusunan dan pengelolaan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa 

merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance,  karena 

mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi 

masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan 

responsivitas pemerintah lokal. Good governance menurut World Bank 

(dalam Mardiasmo, 2010:18) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
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demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, 

dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance tersebut maka pengelolaan 

alokasi dana desa harus senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip 

transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsive, sehingga akan 

terwujud pelaksanaan good governance di tingkat pemerintahan desa. Di 

samping itu juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses 

pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti 

pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara 

pemerintah dan masyarakat.  

Peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolan keuangan desa karena 

pengelolaan keuangan merupakan point penting untuk menjadikan desa lebih 

maju. Segala macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik 

secara fisik maupun non fisik pastilah dibutuhkan suatu dana. Oleh karena 

itu, pengelolaan keuangan haruslah secara tepat, cermat, dan tepat sasaran 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelelolaan keuangan yang 

dilakukan dengan baik dan benar dapat mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kinerja dari Pemerintahan 

Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Jika, pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik maka 

kesejahteraan masyarakatpun sulit dicapai, pembangunan dari segi 

infrastruktur, sarana dan prasaran pun bisa jadi terhambat. 

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Tunjungtirto Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang karena letaknya yang cukup strategis dan luas, 

disisi lain Desa Tunjungtirto merupakan tempat tinggal asli dari peneliti.  

Desa Tunjungtirto ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup 

untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, masih banyak yang 
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harus dibenahi oleh pemerintah desa agar Kabupaten Malang lebih maju. 

Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Desa Tunjungtirto yang 

harus disantuni.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusanmasalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapaan prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam 

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunjungtirto Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana penerapaan prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunjungtirto Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana penerapaan prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunjungtirto 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang? 

4. Bagaimana sistem pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapaan prinsiptransparansi dan 

akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapaan prinsiptransparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

3. Mendesripsikan dan menganalisis penerapaan prinsiptransparansi dan 

akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 
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4. Mendesripsikan dan menganalisis sistem pengawasan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah 

wawasan,pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem 

pengelolaankeuangan desa yang ada di Desa Tunjungtirto Kecamatan 

Singosari. 

2. Manfaat penelitian bagi Pemerintah Desa Tunjungtirto Kecamatan 

Singosari yaitu  diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam 

usaha perbaikan dan peningkatan prinsip transparansi dan prinsip 

akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam mempertimbangkan pengelolaan 

keuangan desa. 

3. Manfaat bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

konstribusi dalam disiplin ekonomi, dan dapat memberikan wawasan dan 

manfaat yang berguna di waktu yang akan datang bagi peneliti berikutnya 

sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan. 


