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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Desa merupakan wilayah yang penduduknya menerapkan hidup 

bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma, dan mempunyai tata 

cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyakatan. Umumnya desa 

terletak di luar kota dan terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian 

besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah 

Pemerintah Kabupaten, tetapi desa bukanlah bawahan kecamatan, karena 

kecamatan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

desa bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa 

memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, namun dalam 

perkembangannya desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahann. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut 

Widjadja (2004: 3) desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah 
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keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam 

pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapakan dapat 

mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi 

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat.  Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk 

sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka 

panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan 

pembangunan. 

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran 

memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun 

secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan 

pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa 

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju 

desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana 
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perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten 

untuk pemberdayaan masyarakat desa.  

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang telah 

melaksanakan program tersebut, dalam menunjang program tersebut 

Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten 

Majalengka. Salah satu desa di Kabupaten Majalengka yang telah 

melaksanakan kebijakan tersebut yaitu Desa Gunung Larang Kecamatan 

Bantarujeg.  

Tabel 1.1 

Pendapatan Desa Gunung Larang 

Tahun 2016 

 

Sumber: APBDES Perubahan 2016 Desa Gunung Larang (Data Diolah 

Kembali

Komponen Jumlah (Rp) Prosentase 

Pendapatan Asli Daerah 28.152.000 
2,25% 

Hasil Usaha Desa 28.152.000 

Pendapatan Transfer 1.225.626.500 

97,75% 
Dana Desa 651.933.200 

Alokasi Dana Desa 508.693.300 

Bantuan Provinsi 65.000.000 

Total Pendapatan (Rp) 1.253.778.500 
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Tabel 1.2  

Belanja Desa Gunung Larang 

Tahun 2016 

 

Komponen Jumlah Prosentase 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 423.621.800 

33,79% 

Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 277.894.000 

Operasional Perkantoran 56.894.800 

Belanja Pemeliharaan/Penataan Kantor Desa 62.281.000 

Belanja Operasional BPD 4.660.000 

Belanja Operasional LPM 3.130.000 

Belanja Kegiatan PKK 5.140.000 

Belanja Operasional Karang Taruna 1.900.000 

Belanja Operasional Linmas 2.520.000 

Belanja Insentif RT dan RW 7.400.000 

Belanja Penunjang Kegiatan Hari Besar 1.802.000 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 820.156.700 
65,41% 

Sarana, Prasarana, Infrastruktur, Lingkungan 820.156.700 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000 

0,80% 
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 3.307.000 

Pelatihan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa 2.000.000 

Pelatihan RT dan RW 4.693.000 

Total Belanja Desa (Rp) 1.253.778.500 

Sumber: APBDES Perubahan 2016 Desa Gunung Larang (Data Diolah 

Kembali) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut di atas, implementasi Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Gunung Larang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten 

Majalengka masih jauh dari harapan, Pendapatan Asli Desa hanya mencapai 

2.25%, sedangkan Pendapatan Transfer mencapai 97.75% dari Total 

Pendapatan. Berdasarkan Tabel 1.2 Belanja Desa di Desa Gunung Larang 

untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 33.79%, 

belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 65.41%, dan 

belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 0.80%. Realita 

tersebut disebabkan karena kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pemerintah Desa Gunung Larang kurang sesuai dengan potensi desanya, 

seharusnya pemerintah desa lebih jeli dalam membuat kebijakan dan dapat 

melibatkan perwakilan masyarakat, sehingga dalam mengalokasikan dana 

desa bisa lebih tepat sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Seharusnya 

dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan PADesa, kapasitas 

dan kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan 

sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) memang memberi harapan 

besar pada pemerintah desa untuk mampu melaksanakan pembangunan 

secara lebih luas, namun harus diimbangi dengan kualitas sumber daya 

manusia aparatur pemerintah desanya, sehingga dapat lebih jeli dalam 

melihat potensi dan kebutuhan masyarakat desa, selain itu juga dapat 

berinovasi dalam melaksanakan pembangunannya. 
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Pemerintah mengeluarkan dana desa cukup besar, agar desa dapat 

melakukan pembangunan yamg lebih maju dan berkembang, baik fisik 

maupun non fisik sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tetapi pada 

kenyataanya anggaran desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik 

hanya berjalan ditempat. Padahal seharusnya dengan anggaran tersebut 

pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa sesuai potensi dan 

kebutuhan masyarakat. Selain itu proses pelaksanaan kebijakan dalam 

pengelolaan dana desa belum di dukung dengan sumber daya yang cukup 

dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanna pengelolaan tidak dapat 

dilakukan secara optimal sebaimana mestinya. Mewujudkan sistem 

pemerintahan yang baik perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi. 

Proses demokrasi dan prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal 

yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan 

demokrasi itu sendiri.  

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan 

kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal 

menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta 

pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja (Penny Kusumastuti, 2014:2). 

Kemudian menurut Mahmudi (2013:9) akuntabilitas adalah kewajiban agen 

(pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.  
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Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Alokasi Dana Desa 

untuk pemberdayaan masyarakat desa, namun realita di Desa Gunung 

Larang, pemerintah Desa Gunung Larang dalam membuat kebijakan kurang 

jeli sehinggga tidak mengakomodir potensi dan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu juga, sumber daya manusia atau aparatur pemerintah belum bisa 

berinovasi dalam melaksanakan pembangunan, sehingga PAD desa hanya 

mencapai 2,25%. Seharusnya dengan adanya kebijakan ADD ini, dapat 

meningkatkan PAD, kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk 

mencapai kejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa 

sebagai pihak pemegang amanah dan masyarakat desa sebagai pemberi 

amanah sehingga sangat penting bagi pemerintah Desa untuk menerapkan 

prinsip akuntabilitas ini pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa.  

  Dari  beberapa permasalahan diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan Akuntabilitas kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Gunung Laramg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka belum 

terlaksana dengan baik, hal tersebut diduga masih adanya beberapa masalah  

yang terjadi diantaranya: 

1. Kebijakan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan potensi desanya 

2. Anggaran desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik hanya 

berjalan di tempat 

3. Pemerintah Desa Gunung Larang kurang jeli dalam membuat 

kebijakan sehingga masih banyak program kerja yang seharusnya 

lebih diutamakan. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, tentu harus dibuktikan secara 

empiris melalui penelitian, kemudian dikaji dan di analisis dengan teori 

yang relevan. Oleh sebab itu  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam tentang akuntabilitas  kebijakan alokasi dana desa, dengan 

judul ”Akuntabilitas Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa 

Gununglarang  Kecamatan Bantarujeg Kabupaten  Majalengka”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu, bagaimana akuntabilitas kebijakan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Gunung Larang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten 

Majalengka?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu, untuk mengetahui akuntabilitas kebijakan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Di Desa Gunung Larang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten 

Majalengka. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

a.     Penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu atau menambah 

wawasan lebih mendalam bagi peneliti tentang Akuntabilitas 

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Gunung Larang 

Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. 

b.     Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

2. Kegunaan Praktis  

a.     Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang 

bermanfaat dalam hal ini Desa Gunug Larang yang berkaitan 

tentang Akuntabilitas Kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai 

bahan pengambilan keputusan untuk menciptakan suatu 

kebijakan dimasa yang akan datang.  

b.     Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi instansi yang 

terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi Desa Gunung Larang Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka khususnya tentang Akuntabilitas 

Kebijakan Alokasi Dana Desa. 

 



10 

 

 

 

E. Kerangka Berpikir 

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju 

desa yang mandiri. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) memang memberi 

harapan besar pada pemerintah desa untuk mampu melaksanakan 

pembangunan secara lebih luas dan dapat berinovasi dalam melaksanakan 

pembangunannya. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen 

pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut 

aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan 

sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur 

pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia 

demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduki, masyarakat atau 

warga negara (Edi Suharto, 2013: 3). 

Pemerintah mengeluarkan dana desa cukup besar, agar desa dapat 

melakukan pembangunan yamg lebih maju dan berkembang, baik fisik 

maupun non fisik sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tetapi pada 

kenyataanya anggaran desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik 

hanya berjalan ditempat. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik perlu 

adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi. Proses demokrasi dan prinsip 

akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena 

menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Mahmudi 

(2013:9) menerangkan bahwa Akuntabilitas kebijakan adalah akuntabilitas 
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yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-

kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat 

memeprtanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan 

harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersbut, mengapa kebijakan itu 

diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang 

akan terpengaruh dan memeperoleh manfaat dan dampak (negative) atas 

kebijakan tersebut 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

 

UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang 

Desa 

UU No. 9 Tahun 2015 

Tentang 

Pemerintahan Daerah 

Peraturan Bupati Nomor 7 

Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa Kabupaten Majalengka. 
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