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1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan derah kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Dwipayana desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan

mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat,

sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan

politik tanpa intervensi pusat.1 Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan

kekuasaan diantara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan.

Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari

1 Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, Membangun Good Governance di Desa, Institute of
Research and Empowerment,Yogyakarta. Hlm,6.
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pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan

oleh partai (party government).

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

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

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005). Desa,

atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya

merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah,

dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola

dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community. Desa pada

umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa

ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Sementara itu Nordiawan menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa

efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat

2 Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintahan,

Salemba Empat, Jakarta.hlm.284.



3

dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta

peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, keadaan ketatanegaraan dan

tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang

terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan,

penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usulnya

atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan

lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan

ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintah tertentu, sedangkan terhadap desa di luar desa

geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk

karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain

yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan

dari desa itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam

penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber

pendapatan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan
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keuangan desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% (sepuluh persen)

diperuntukkan bagi desa yang disebut Anggaran Dana Desa (ADD). Dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tiap desa

akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih

kurang dari 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa mengenai sumber pendapatan desa, maksud pemberian

Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan untuk

mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.3

Melalui Anggaran Dana Desa, desa atau pun kelurahan berpeluang untuk

mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara

otonom. Anggaran Dana Desa adalah dana yang di berikan kepada Desa yang

berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota. Pemberian Anggaran Dana Desa merupakan wujud

dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Anggaran Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah

tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Anggaran

3 Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang

berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Anggaran Dana Desa (ADD) adalah

Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa

ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan

perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa

berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan.

Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan

sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang

sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan anggaran dana

desa di desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat

penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati

dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah

dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan

dengan baik.

Di dalam pelaksanaan bantuan Anggaran Dana Desa masih terdapat beberapa

permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa

yang diperoleh desa. Permasalahan dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa

dijumpai juga pada kemampuan pengelola Anggaran Dana Desa baik dari unsur

pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
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pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya

adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

desa. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa

yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa juga menunjukkan kurangnya

komunikasi dari organisasi pengelola Anggaran Dana Desa dengan masyarakat,

oleh karena itu harus ada pengaturan yang hukum yang tepat atas pengelolaan

Anggaran Dana Desa dan disamping itu harus ada kebijakan trensisi yang harus

dilakukan oleh pemerintah guna memaksimalkan pengelolaan ADD tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang

“Analisis Yuridis Tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Otonomi Desa” untuk mengkaji kritis atas pengaturan pengelolaan

Anggaran Dana Desa ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan

otonomi desa?

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan

anggaran dana desa berdasarkan otonomi desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pengelolaan anggaran dana desa

berdasarkan otonomi desa.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengaturan

pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan otonomi desa.
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1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

pengaturan hukum tindakan pemerintah dalam mendapatkan dan mengelola

Anggaran Dana Desa secara yuridis dalam otonomi daerah, selanjutnya

mengetahui bagaimana implikasi dan kebijakan transisi dari program pemerintah

tersebut, sehingga mahasiswa dapat memberikan kritisi dan menemukan solusi-

solusi yang terbaik untuk pengelolaan ADD Indonesia kedepannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk memberikan pengetahuan bagi semua pihak

yang mempunyai perhatian terhadap kebijakan pemerintah bidang pengelolaan

Anggaran Dana Desa dan sebagai bahan bacaan alternative dalam bidang

kebijakan hukum pengelolaan ADD Indonesia terutama mahasiswa Fakultas

Hukum dalam menambah wawasan dalam urgensi suatu kebijakan pemerintah

dan implikasinya.


