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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, otonomi 

daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untur 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-

masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oeh daerah tersebut 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan 

penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada 

pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada 

masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara 

esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan 

ditingkat paling bawah, yaitu desa. 

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang 

pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih 

efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang 

tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah 

merubah tatanan lembaga publik di Indonesia.  

Pada konteks sistem pemerintahan Negara Repubik Indonesia yang 

membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan 
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bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan, 

dalam hal ini pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah 

pemerintahan Kabupaten. Sebagai unsur pemerintahan terbawah yang 

langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peranan 

penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan 

sebagai penduduk Indonesia bertempat tinggal didesa, persebaran wilayah 

desa yang cukup beragam, serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki 

oleh desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa 

membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Sumber-sumber pendapatan desa 

dikelola melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). 

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan 

dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. 

Pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang 

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya 

pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. 

Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang belum memahami secara benar 

pelaksanaan dari pertanggungjawaban tersebut khususnya untuk daerah desa. 

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 

Ayat 1 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adaah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
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mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati daam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 

tentang pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban 

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asa-asa 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola daam 

masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel 

artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya 

melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 

Sesuai dengan perkembangannya kini desa telah berkembang menjadi 

berbagai bentuk yang harus diperdayakan menjadi desa yang mandiri, maju, 

dan kuat menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa 

memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan 
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kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan 

dan pemerataan kemampuan ekonomi. Serta untuk menjadikan desa tersebut 

menjadi desa jang lebih maju lagi. 

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya 

pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan 

tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai 

permasalahan yang ada didesa sangat kompleks, menjadikan aasan bagi desa 

untuk berkembang. Pembangunan didesa tidak kalah pentingnya. 

Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong 

royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila 

demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan 

pembangunan desa tidak terepas dari perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut tetap selaras. 

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan dalam proses perencanaan, dan masyarakat berhak untuk 

mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan 

desa. 

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya 

yang terbiang tidak sedikit. Disetiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana 

Desa (ADD) setiap tahun dengan jumah tertentu dengan tujuan untuk 

pembangunan desa tersebut. pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil 
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penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterimah Pemerintah Kabupaten. Alokasi dana berbentuk 

bantuan keuangan minimal 10% dari APBD (diatur dalam Undang-Undang 

Nmor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). 

 Saat ini dengan adanya Alokasi Dana Desa ini maka dengan anggaran 

yang ada, Desa dihrapkan mampu  menyusun rencana pembangunan sesuai 

dengan kebutuhan Desa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan 

setiap Desa berbeda, baik dari sumbeerdaya manusianya (SDM) maupun 

sumberdaya alamnya(SDA), maka dari itu juga akan disiapkan pendamping 

untuk mengawasi pelaksanaan anggaran Desa tersebut, sehingga dengan 

adanya pendamping maka diharapkan Alokasi Dana Desa (ADD) itu benar-

benar bisa berjalan sesuai yang diharapkan. 

Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri menjadi pemicu pembangunan 

Desa yang aada di Rokan Hilir, namun bisa juga menjadi boomerang bagi 

pemerintah yang mengeluarkan program, karena jika dalam pengalokasiannya 

Dana Desa ini tidak menggunakan sikap taat aturan dan prinsip keadilan yang 

telah ditetapkan artinya setiap Desa akan mendapatkan porsi yang berbeda-

beda sesuai sesuai dengan bobot desanya maka kesenjangan sosial bisa terjadi 

yang mengakibatkan perpecahan dan tidak meratanya pembangunan yang 

dilaksanakan. Berawal dari sini maka penulis merasa perlu memperhatikan hal 

ini, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memeng kaya akan peraturan 

tetapi miskin kebijakan, segala aturan sudah ada namun dalam pelaksanaannya 

minim,apalagi hal yang berhubungan dengan dana seringkali menjadi 
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permasalahan bagi setiap lembaga pemerintahan Desa yang mendapatkan 

Alokasi Dana Desa. 

Tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah untuk 

meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisisk. 

Hal ini berhubungan dengan indikator pembangunan desa. Indikator 

pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan 

masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. dengan pemberian Alokasi 

Dana Desa pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi sarana 

dan prasarana desa, namun desa masih jauh dari pembangunan fisik, khusunya 

di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip 

akuntabel, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa yang 

diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada 

pkok penelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 Penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rawan terhadap 

penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh 

masyarakat daam membangun desa lebih maju dan berkembang. Disiniah 

pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari 

peran pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor 

jalannya pembangunan didesa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan 
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prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dan perbaikan 

lingkungan serta pemukiman, honor tim ADD dan penguatan kelembagaan 

desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan ADD untuk 

penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintah desa dan operasinal Badan Permusyawaratan 

Desa, Alokasi Dana Desa digunakan untuk: 

1. Memperkuat keuangan Desa 

Dengan adanya alokasi dana desa membantu memperkuat keuangan desa 

yang ada. 

2. Memberikan keleluasan bagi desa dalam mengelolah persoalan 

pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa. 

3. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat 

Alokasi Dana Desa itu sendiri memiliki manfaat bagi Kabupaten/Kota 

yang menerima bantuan dana dari Alokasi Dana Desa tersebut. Manfaat 

Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten/Kota yaitu: 

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa 

mengelolah otonominya tanpa harus bergantung pada Kabupaten/Kota. 

2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan 

pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih 

bermanfaat untuk jangka waktu panjang. 
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Alokasi Dana Desa memiliki manfaat tersendiri terhadap desa yang 

menerima bantuan dana dari Alokasi Dana Desa tersebut. Manfaat Alokasi 

Dana Desa (ADD) bagi Desa yaitu: 

a. Menghemat biaya pembangunan 

b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan 

c. Ada kepastian anggaran 

d. Tidak lagi hanya bergantung pada swadaya masyarakat 

e. Dapat menangani permasalahan secara cepat 

f. Dapat mendorong demokrasi di desa 

g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung  

h. Kesejahteraan kelompok, perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang 

miskin dapat tercapai. 

Agar terhindar dari  kecurangan pada saat proses pengelolaan dan 

penggunaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga 

masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar 

tidak adanya kecurangan dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari 

perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Dalam hal ini konsep 

transparansi sangat diperlukan untuk lebih melihat sejauhmana teraksananya 

program dari alokasi dana desa tersebut. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibitas 

manajerial pada tiap lingkungan daam organisasi yang bertujuan untuk 

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap 

jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan 
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pada bagiannya. konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang 

terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali 

merupakan kegitan yang secara nyata dapat dikendaikan oleh seseorang atau 

suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, 

dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. 

Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 Penyelenggara Pemerintahan 

Desa berdasarkan asas: 

a. Kepastian hukum 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 

c. Tertib kepentingan umum 

d. Keterbukaan 

e. Proporsionalitas 

f. Profesionalitas 

g. Akuntabiitas 

h. Efektivitas dan efisiensi 

i. Kearifan lokal 

j. Keberagaman 

k. Partisipatif dari semua apisan 

Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat 

serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu 

unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan. 

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan 

terwujudnya good governance, dimana  pemerintah dan masyarakat memiliki 
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hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, 

sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip good 

governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi 

hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang 

bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentinagan. 

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah 

mengungkap hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga 

prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah maupun 

keuangan dana desa tersebut. dijelaskan pada Bab 2 Pasa 2 tentang asas 

pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, 

keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan 

adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil 

yang dicapai. 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan 

sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka otonomi 

daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
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pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun 

kuantitasnya. 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan jumlah Alokasi Dana Desa 

yang diterima dan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Desa Jaya Agung 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2015-2016 

beserta Stuktur Organisasi Desa Jaya Agung. Untuk lebih jelasnya berikut 

adalah tabel jumlah penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2015-2016 beserta Strukturorganisasi Desa Jaya Agung .   

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Jaya Agung 

No 
Sumber 

Keuangan 

Tahun Anggaran 

2015 2016 2017 

1 Pendapatan 

Asli Desa 

(PADes) 

- - - 

2 Alokasi Dana 

Desa (ADD)  

Rp.1.406.349.921,14 Rp.1.275.692.201 Rp.1.729.105.308,00 

JUMLAH Rp.1.406.349.921,14 Rp..1.275.692.201 Rp1.729.105.308,00 

Sumber: APBDes 2015-2017 

 

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa anggaran pendapatan Desa Jaya Agung 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2015 

berjumlah Rp.1.406.349.921,14  pada tahun  2016 berjumlah Rp.1.275.692.201 

dan pada tahun 2017 berjumlah Rp.1.729.105.308,00 

Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan Desa Jaya Agung Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015, 2016 dan 2017 timbul 

beberapa permasalahan, yaitu pertama terlihat bahwa dari pendapatan 

keuangan desa tersebut kurang adanya transparansi dari penggunaan dananya. 
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Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai 

permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji, sehingga penelitian untuk 

mencermati apakah pengelolaan penggunaan keuangan desa selama ini sudah 

sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.   

Dari pemaparan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk membuat 

dan menyusun penelitian judul “Pengelolaan Penggunaan Keuangan Desa 

di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan 

masalah penelitian: 

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Keuangan Desa di Desa Jaya Agung 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Penggunaan 

Keuangan Desa di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan 

Keuangan Desa di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir Tahun  
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b. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor penghambat Pengelolaan 

Penggunaan Keuangan Desa di Desa Jaya Agung Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

Dapat menjadi literatur, bacaan ilmiah bagi orang lain dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Aspek praktis 

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Desa Jaya Agung 

Kabupaten Rokan Hilir tentang Transparansi dan Akuntabilitas 

Penggunaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan 

infrastruktur yang ada di masyarakat.  

c. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini sabagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah diperoeh penulis 

semasa perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  Pendahuluan 

  Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, mampaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Telaah Pustaka 

  Pada bab ini terdri dari otonomi daerah, otonomi desa, 

penggunaan Anggaran Dana Desa, defenisi konsep, defenisi 

operasional tehnik pengukuran dan hipotesis. 

BAB III  :  Metodologi Penelitian 

  Pada bab diuraikan tentang lokasi penelitian dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik 

pengumpulan data, analisis data. 

BAB IV :  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat desa Jaya  

Agung yang penulis teliti serta struktur desa Jaya Agung. 

 

BAB V :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait 

dengan hasil peneitian yang menjelaskan tentang transparansi 

dan akuntabiitas penggunaan keuangan desa didesa Jaya 
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Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

tahun 2015-2016. 

    BAB VI :  Penutup 

  Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat 

membangun guna terlaksananya tugas dengan baik. 


