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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Desa sebagai unit Organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung dengan 

Masyarakat dengan segala Latar Belakang kepentingan dan kebutuhannya 

mempunyai peranan yang Strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di 

Bidang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, “Desa merupakan satu kesatuan 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”. Dengan adanya Undang-undang desa tersebut, diharapkan 

pemerintahan desa menjadi mandiri, profesional, efektif, efisien, terbuka serta 

bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi 

kesenjangan pembangunan guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  

Guna mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang 

direncanakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa diberi sejumlah Dana dari 

pemerintah pusat salah satu nya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut 

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa  (ADD) adalah “dana 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 
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(DAK)”. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menuntut pemerintah desa untuk 

melaporkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara Transparan dan 

Akuntabel.  

Akan tetapi keadaan yang sebenarnya terjadi tidak sedikit Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan umum, di gunakan 

untuk kepentingan pihak tertentu saja seperti di lansir artikel yang bersumber dari 

berita online menuturkan bahwa, kepala desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap 

Kabupaten Sukabumi, bernama Subowo di amankan oleh unit Tipikor Polres 

Sukabumi, Upaya pengamanan ini dilakukan polisi setelah sang kades tidak 

memenuhi panggilan kedua aparat kepolisian. Selain itu polisi juga mengamankan 

sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ADD. 

Berkas yang disita antara lain satu bundel laporan pertanggung jawaban ADD 

tahap I 2016, kwitansi-kwitansi pengeluaran uang, dan SK seluruh perangkat 

Desa. (Sukabumi, 2016, Polres Sukabumi Amankan Kades yang di duga Korupsi 

Dana Desa, di akses pada 03 Maret 2018 yang tersedia di:   

nasional.republika.co.id.) 

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tingginya tuntutan masyarakat 

atas Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa serta masalah yang dihadapi 

oleh pemerintah desa akibat pengelolaan keuangan yang bermasalah dan 

kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk melakukan pencatatatan atau 

pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi selama pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD).Tahap Pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan elemen 
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yang sangat  penting dalam proses pencapaian Transparansi dan Akuntabilitas 

pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).  

Adapun yang maksud dengan Transparansi adalah “Prinsip yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan 

perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan” (Chabib Soleh dan Heru 

Rochmansjah 2015 : 7) dengan kata lain penerapan Prinsip Transparansi dalam 

pengelolaan ADD yaitu dalam melaksakan pemerintahanan nya, pemerintah 

secara berkala mengungkapkan hal-hal yang sifat nya Material kepada para pihak 

yang berkepentingan atau stake holder’s, yang dalam hal ini adalah masyarakat 

berkaitan dengan pengelolaan ADD, sehingga Masyarakat mengetahui kebijakan 

dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk apa saja dan 

menghabiskan jumlah dana berapa.  Maka dengan itu akan tercipta sistem 

pemerintahan yang baik dan bersih seperti yang di harapkan. Adapun kriteria dari 

penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip Transparansi yaitu 

adanya Pertanggungjawaban yang terbuka, adanya Aksesibilitas terhadap Laporan 

Keuangan, dan adanya Publikasi Laporan Keuangan serta hak untuk tahu hasil 

Audit dan ketersediaan Informasi kinerja Keuangan. 

Selain Prinsip Transparansi yang harus di terapkan, untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka pengelolaan ADD maka 

pemerintah desa juga harus menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam menjalankan 

pemerintah nya, adapun yang di maksud Prinsip Akuntabilitas yaitu “Asas 

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menetukan 
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bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di 

pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan” (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah 2015: 7).  

Adapun untuk memenuhi prinsip Akuntabilitas, ada beberapa kriteria yang 

harus di terapkan yaitu dapat Mempertanggungjawabkan dana publik dengan tepat 

pada waktu nya dan ada nya Audit atau Pemeriksaan oleh Pemerintah yang 

memberikan kepercayaan atau oleh pihak Independen yang telah di tunjuk dan di 

beri kepercayaan.  Dengan kata lain Prinsip Akuntabilitas merupakan kewajiban 

pemerintah Desa untuk mempertanggung jawabkan pengalokasian dana desa yang 

telah di amanatkan agar benar-benar di gunakan sesuai post-post yang di tentukan, 

dalam hal ini yang harus mempertanggung jawabkan nya adalah kepala desa yang 

bersangkutan, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi tahun 2017 

dalam Bab  VI pasal 23 nomor 01 menyatakan bahwa  kepala desa menyampaikan 

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggunjawaban ADD, ADD penundaan , 

BDH pajak non PBB dan Retribusi Daerah pada Bupati melalui Camat. Dengan 

demikian maka prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dapat di terapkan dan 

terciptanya pemerintahan Desa yang baik dan bersih dapat terlaksanakan dan 

anggaran Alokasi Dana Desa dapat di manfaatkan dengan sebaik-baik nya sesuai 

dengan peruntukan nya. 

Dengan demikian pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi subyek 

pemberi informasi atas aktivitas keuangan dalam pengelolaan ADD yang 

diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. 

Pemberian informasi atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana 
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Desa (ADD) ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak 

untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, 

hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban, ini merupakan 

bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang Transparan dan Akuntabel  

akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena Transparansi 

dan Akuntabilitas akan menunjukan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam 

menjalankan pemerintahan nya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan 

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.  

Dalam peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi tahun 2017  pasal 21 nomor 2 

tertulis bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk membiayai bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 60%,  membiayai bidang pembinaan 

kemasyarakatan sebesar 35% dan bidang tak terduga sebesar 5% .yang tentunya 

pada pengalokasian ADD tersebut di setiap proses nya harus menerapkan prinsip 

Transparansi dan Akuntabilitas  dan melibatkan Pastisipasi masyarakat umum 

dalam semua kegiatan nya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada 

Pertanggungjawaban nya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih 

lanjut apakah penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa telah di terapkan di desa-desa di Kecamatan Ciracap 
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Kabupaten Sukabumi. Alasan peneliti ingin meneliti di Desa-desa di Kecamatan 

Ciracap tersebut tertuang dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Ciracap Tahun 2017 

No Nama Desa Jumlah 

1 Ciracap 452,958,691 

2 Cikangkung  476,163,500 

3 Gunug Batu 471,156,117 

4 Purwasedar 490,643,428 

5 PasirPanjang 548.127.266 

6 Mekar Sari  472,916,598 

7 Ujung Genteng 452,465,747 

8 Pangumbahan 449,691,888 

Sumber: lampiran perbup kabupaten sukabumi tahun 2017, Data di olah 

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat di lihat bahwa setiap Desa di Kecamatan 

Ciracap mendapatkan Dana ADD yang sangat besar, oleh karena itu sangat perlu 

untuk di lakukan penelitian terkait dengan penerapan prinsip Transparansi dan 

Akuntabilitas pada pengelolaan ADD yang di terima oleh desa-desa di Kecamatan 

Ciracap Kabupaten Sukabumi ini. 

Berdasarkan Fenomena di atas ada beberapa penelitian terdahulu yang 

pernah di lakukan, seperti yang di lakukan oleh Wienda Damayanti tahun 2018 

dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan 

ADD pada Desa Tegiri untuk penerapan nya telah sesuai dengan Permendagri 113 

tahun 2014 dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD di Desa Tegiri dan 
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Sumberagung Telah teralokasikan dan berpedoman pada Permendagri113 tahun 

2014.  

Selanjutnya Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Putu Andi Suarjaya 

Putra tahun 2017 dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten 

Buleleng Bali”, menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Bumbunan secara bertahap telah menerapkan prinsif Akuntabilitas 

yang di dukung dengan prinsip Transparansi. 

Sedangkan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Deti Kumalasari 

tahun 2016 dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa” menyimpulkan bahwa pelaksanaan program 

Alokasi Dana Desa di desa bomo telah menerapkan prinsip-prinsip Partisipatif, 

Responsive Transparan dan Akuntabel . 

Selain itu penelitian terdahulu lain nya di lakukan oleh Dwi Febri Aprianto 

pada tahun 2014 dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Jember” menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Alokasi Dana 

Desa  di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsif Partisipatif, Responsive 

dan Transparan, Penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas 

pertanggung jawaban fisik, sedangkan untuk Administrasi sudah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang di tetapkan pemerintah. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Hasniati pada tahun 2016 dengan 

judul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” menyimpulkan bahwa 



8 

 

 

 

pengelolaan Dana Desa sudah dapat di katakan memenuhi prinsip Akuntabilitas 

sehingga dapat di simpulkan sudah Akuntabel. 

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Siswadi Sululing pada tahun 2017 

dengan judul “Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu 

Akuntabilias Keuangan Desa” menyimpulkan bahwa  Akuntabilitas pemerintah 

Desa pada pengelolaan ADD di Desa Buon Mandiri melalui 5 tahapan yaitu mulai 

dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban. Dimana semua tahapan dilaksanakan pemerintah Desa 

sebagai dasar komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan khususnya pengelolaan ADD. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas  dapat di simpulkan bahwa 

penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di berbagai desa di Indonesia telah di terapkan dengan baik meski terdapat 

beberapa catatan yang harus di perbaiki, oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip Transparansi dan 

Akuntabilitas yang di terapkan di Desa-desa di Kecamatan Ciracap Kabupaten 

Sukabumi sebagai mana semestinya. Dengan demikian maka penulis Tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Ciracap 

dan Desa Purwasedar di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang di paparkan pada Latar Belakang dapat dilihat 

bahwa Dana yang di salurkan kepada pemerintah Desa berjumlah sangat besar 

yang di gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan desa mulai dari biaya 

operasional, anggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. setiap 

pendapatan dan pengeluaran desa harus bisa di pertanggungjawabkan dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban yang benar sesuai dengan prosedur yang 

telah di tetapkan yang mana harus  menerapankan prinsip Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut. Oleh karena itu 

penulis mengidentifikasi Masalah yaitu sebagai berikut:  

1. Perangkat Desa di anggap kurang menerapkan prinsip Transparansi pada 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  

2. Perangkat Desa di anggap kurang menerapkan Prinsip Akuntabilitas pada 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

3. Perangkat desa di anggap kurang melibatkan Partisipasi Masyarakat terkait 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

4. Masih Kurangnya Pengawasan masyarakat dan pemerintah Daerah 

terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  

5. Masih di temukannya beberapa perangkat Desa yang menyalah gunakan 

Dana Alokasi Desa (ADD) 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

berkenaan dengan penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada 

pengelolaan keuangan Desa di atas maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi pada pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD)?  

2. Bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD)? 

3. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terapkan Desa 

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 

pengelolaan Keuangan Desa. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka untuk 

menjawab masalah tersebut peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip Transparansi pada 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

2. Untuk mengetahui Bagaimana  penerapan prinsip Akuntabilitas pada 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
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3. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang di terapkan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

kegunaan bagi beberapa pihak yang membutuhkan berkenaan dengan penerapan 

prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) yaitu sebagai berikut: 

1.3.2.1  Teoritis 

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna 

bagi para pihak yang mebutuhkan terutama mengenai penerapan prinsip 

Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, adapun para 

pihak tersebut antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi 

khususnya mengenai Analisis penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas 

pada pengelolaan Alokasi Dana Desa  
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2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan kepada calon 

peneliti selanjutnya, khusus nya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

1.3.2.2   Praktisi 

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna 

bagi para pihak yang mebutuhkan terutama mengenai penerapan prinsip 

Transparansi dan Akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, adapun para 

pihak tersebut antara lain: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka 

pembinaan terhadap pemerintah Desa. 

2. Bagi Desa 

  Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

gambaran mengenai penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada 

pengelolaan Alokasi Dana Desa  
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3. Bagi Masyarakat  

Pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat desa tentang penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga Masyarakat dapat berpartisipasi 

dan membantu mensukseskan program ADD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


