
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan 

desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

adalah guna memoderenisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan 

tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan 

masyarakat serta agen perubahan.  

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga telah mendorong proses 

demokratisasi di tingkat desa. Masyarakat desa sekarang jauh lebih kritis 

menuntut kinerja kepala desa lebih akuntabel dan transparan dalam mengelolah 

kebijakan dan keuangan desa. Perubahan yang terjadi ini menandakan 

uniformitas menjadi variatif dan dominasi birokrasi menjadi institusi 

masyarakat lokal/adat.  

 

Kekuatan Good Governance dengan Kearifan Lokal Good Governance 

menjadi bagian yang sangat penting dalam proses desentralisasi dan 

demokratisasi di desa. Kebangkitan pemerintahan pada tingkatan desa tidak  
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hanya dilihat dalam sisi negatif seperti munculnya feodalisme, paternalism dan 

sejenisnya tetapi harus dilihat sudut positif seperti munculnya kembali 

kearifan-kearifan lokal.  

Berkenan dengan upaya pemerintah daerah melakukan proses reformasi 

birokrasi terutama dalam konteks mendorong partisipasi publik, ditengarai 

cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Lebih daripada itu, masyarakat sebagai salah satu 

pilar good governance tidak lagi diposisikan sebagai obyek pembangunan, 

tetapi telah diposisikam sebagai subyek pembangunan.  

 

Dengan demikian, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi 

dalam mendorong terwujudnya good governance. Salah satu aspek penting 

dalam rangka menciptakan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti adanya kewajiban untuk menyajikan 

dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan mandat/amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih 

tinggi/atasannya.  

 

Dalam hal ini terminologi akuntabilitas lebih dilihat dari sudut pandangan 

tindakan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan. Akuntabilitas 

ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan 

pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan 

bagaimana. Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut 

antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa 

pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban 
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diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan 

dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan 

kewenangan, dan sebagainya (J.B. Ghartey, 1987 :79). 

Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian 

tujuan secara efektif, efesien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan 

komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, 

efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap 

instansi departemen/lembaga/pemerintah daerah maupun pemerintah desa. 

 

Media akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dirumuskan melalui 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan bahan 

pendukung Rencana Stratejik (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 

Pengukuran kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran 

(PPS). Media pertanggungjawaban yang menjadi alat evaluasi harus dibuat 

secara tertulis dalam bentuk laporan periodik dibuat sesuai standar.  

 

Keseragaman bentuk dan isi laporan harus mengarah kepada bentuk dan isi 

laporan harus mengarah kepada pemanfaatan laporan untuk daya banding antar 

instansi.Akuntabilitas pada tataran Pemerintahan Pusat maupun Daerah 

tercemin pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme.  

 

Sedangkan pada tingkat kebijakan pelaksanaan, telah ditetapkan Keputusan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan  
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah dalam rangka pembuatan laporan 

akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja masing-masing. 

 

Wujud dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tingkat 

Pemerintahan Desa diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 72 tahun 2006 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaan 

Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara khusus diatur melalui 

Peraturan Daerah dimana Desa tersebut berada. Wujud dari akuntabilitas 

adalah melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala desa.  

 

Akuntabilitas yang dimaksud juga secara langsung diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2006 pasal 15 tentang Desa 

yang mengatur kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan pengelolahan keuangan desa.  

 

Pengertian laporan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah suatu laporan 

yang dibuat dan dipertanggungjawabkan suatu forum tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu. Laporan pertanggungjawabkan adalah suatu bentuk 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah dilakukan selama 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan laporan 

pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan yang dibuat dan 

dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada rakyat. Akuntabilitas dan  
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transparansi keuangan merupakan tujuan penting dari reformasi sektor public 

mengingat secara definitive kualitas kepemerintahan yang baik (Good 

Governance) ditentukan oleh kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta 

masyarakat dan reformasi hukum. 

 

Menurut Budiharjo (1999) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada 

mereka yang member mandat. Akuntbilitas bermakna pertangggungjawaban 

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai 

lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus 

menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system) 

 

Akuntabilitas public keuangan Negara adalah pemberian informasi dan 

pengungkapkan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan Negara kepada 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Hak-hak public, yaitu hak 

untuk tahu (right to know), hak untuk dididengar aspirasinya (right to be heard 

and to be listened to), dapat dipenuhi. Oleh Karen itu, transparansi atas 

aktivitas pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi sangat diperlukan. Dimensi akuntabilitas public yang perlu dilakukan 

meliputi : 

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

b. Akuntabilitas Manajerial 

c. Akuntabilitas Program 

d. Akuntabilitas Kebijakan 

e. Akuntabilitas Finansial 
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     Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 

2008 pasal 24, menyatakan dalam hal ini pertanggungjawaban kepala desa 

dalam pelaksanaan ADD maka Kepala Desa berserta perangkat desa dan 

bendahara desa setelah tahun anggaran berakhir menyusun 

pertanggungjawaban pelaksanaan ADD. ADD yang dimaksudkan untuk 

membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya juga wajib menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat yang dapat 

berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau 

diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio 

komunitas atau media lainnya. 

  

Pemerintah Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung 

Tengah cukup aspiratif dengan menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh 

masyarakat dan mengundang BPD, namun hal ini bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2006 dan Perda 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 24, yang 

menghendaki penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa. Secara 

vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan 

perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. 

Perncanaan pembangunan melalui pendekatan social budaya ini diarahkan  
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untuk meningkatkan peranan dan pengembangan Lembaga Adat dan Budaya 

Lokal guna menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai budaya local dalam 

menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi social 

budaya yang sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada 

masyarakat madani dan mengembalikan citra budaya bangsa Indonesia. 

Rapat yang diadakan Pemerintah Desa ini tidak independen dalam proses 

pelaksanaannya karena bukan melalui prakarsa masyarakat dan terkesan 

pemerintah desa tidak memerlukan tanggapan atau kritikan terkait pelaksanaan 

ADD, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran dalam meminta 

pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD yang telah 

dilakukan pada satu tahun masa anggaran. 

 

Pemrintahan Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung 

Tengah kurang mengindahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

tentang keuangan desa juga nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam 

pelaksanaan ADD, pemerintah tidak berusaha meginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat yang dapat berupa 

selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman. 

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan sekretaris 

desa, apabila ada pihak yang ingin mengetahui laporan tersebut harus melalui 

pihak sekretaris yang menyimpan laporan tersebut dalam arsip desa yang sudah 

dibukukan. Melihat latarbelakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung 
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Tengah. Pemilihan desa Riau Periangan sebagai tempat penelitian disebabkan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Riau Periangan dalam 

pembangunan fisik masih kurang baik dalam pelaksanaannya khususnya dalam 

hal akuntabilitas pengelolaan ADD. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka 

rumusan masalah yang ada adalah “ Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Riau Periangan dalam pembangunan Fisik?” 

 

  

C. Tujuan Penulisan  

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa 

Riau Periangan dalam pembangunan fisik. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Secara Praktis 

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur Pemerintahan Desa 

khususnya Kepala Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten 

Lampung Tengah dalam memperbaiki proses penyampaian laporan 

pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa. 
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2. Secara Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya 

yang berkaitan dengan konsep Akuntabilitas Kepala Desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD). 


