
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin 

dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu 

wujud dari amanah yang dijalankan pemerintah dan menjadi faktor utama dalam 

mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas 

dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) 

dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.  

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 

undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah 

diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya 

sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal 

penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang Otonomi 

daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan 

kecamatan secara mandiri oleh kecamatan yang selanjutnya disebut dengan 

distribusi dana pemerintah yang diatur dalam kecamatan. Dalam pasal 1 angka 11 

peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang distribusi dana pemerintah 

adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kecamatan 
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yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten/kota.   

Berdasarkan hasil wawancara pelaporan dana bantuan pemerintah yang 

diberikan kepada kecamatan Wonosobo selama ini yang mengetahui dana bantuan 

hanyalah pegawai kecamatan saja dan masyarakat hanya mengetahui dana 

pemerintah dengan melihat papan informasi yang ada disetiap pembangunan, 

masyarakat menikmati pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah contohnya 

perbaikan jalan, pembangunan kantor pemerintahan dan pembangunan lainnya 

tanpa melihat laporan yang terinci, pelaporan penggunaan dana distribusi harus 

dilaporkan dari pekon kekecamatan sehingga petugas pekon harus bolak-balik ke 

kantor kecamatan wonosobo untuk melakukan pengajuan, laporan realisasi 

pembangunan harus dievaluasi oleh kasi pembangunan kecamatan yang 

berdasarkan kegiatan pembangunan yang diterima dari kelurahan, jika pengajuan 

pembangunan ditolak maka petugas pekon harus memperbaiki laporan dan 

mengajukan kembali kekantor kecamatan, rincian distribusi dana bantuan yang 

akan diberikan kepada camat untuk disetujui dan diserahkan ke Bupati melalui 

PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).  

Dengan masalah yang telah diuraikan penulis mengajukan pelaporan 

distribusi bantuan pemerintah yang akan diajukan berbasis web, dikarenakan 

dengan aplikasi website bisa diakses dari mana saja, aplikasi terpasang di server, 

masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut dari mana saja dan dengan komputer 

apa saja, dan multi platform artinya bisa digunakan pada sistem operasi apa saja, 

karena berbasis Intranet/Internet dan diakses melalui browser, maka laporan dana 

keuangan dan pembangunan bisa mengakses semua masyarakat kususnya 
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masyarakat kecamatan Wonosobo dan untuk pembuatan proses pengolahan data 

pembuatan laporan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, sehingga 

pihak kecamatan langsung melihat pengajuan yang diajukan oleh sekretaris desa 

dan sekretaris desa tidak perlu datang kembali kekantor kecamatan.  

Berdasarkan hasil wawancara dari kasi pembangunan kecamatan wonosobo  

proses dalam mendapatkan bantuan dana pemerintah berdasarkan 

PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 pasal 31 yaitu MUSDUS (Musyawarah 

Dusun) dilaksanakan oleh dusun itu sendiri, masing-masing dusun mengajukan 

usulan kegiatan pembangunan sampai dengan pemberdayaan untuk dapat 

dianggarkan didalam dana desa, MUSDES (Musyawarah Desa) dilaksanakan oleh 

perwakilan dusun berdasarkan hasil MUSDUS untuk dituangkan dalam 

pembuatan RKP (Rencana Kerja Pekon) dari bulan Juli sampai September tahun 

berjalan, Dokumen RKP hasil dari MUSDES dituangkan menjadi RAPB 

(Rancangan Anggaran Belanja Pekon) berdasarkan skala prioritas didalam RKP 

berdasarkan musyawarah pekon, Dokumen RAPB dari bulan Oktober – Desember 

disepakati dan disetujui  oleh pemerintah pekon BHP (Badan Hippun Pemekonan) 

dan unsur masyarakat, RAPB dibuat oleh pekon lalu diserahkan dikecamatan 

untuk dievaluasi oleh tim evaluasi kecamatan dan disetujui untuk menjadi APB 

pekon, Pekon membuat dokumen APB pekon berdasarkan musyawarah dalam 

persetujuan BHP dan diserahkan ke Kecamatan Dokumen APB Pekon 

disampaikan kepada Bupati melalui camat dan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa) Dana langsung masuk ke rekening pekon. Pekon 

melakukan realisasi anggaran yang tertuang di APB pekon, seperti pembangunan 

fisik, pemberdayaan masyarakat, pembagian siltap pekon dan tunjangan perangkat 
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pekon Pekon membuat laporan realisasi selama 1 tahun 2 kali diserahkan 

kecamatan, anggaran keluar 1 tahun 3 kali, 20%, 40%, 40%, Laporan realisasi 

diserahkan ke bupati melalui PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan pentingnya kebutuhan sistem 

dikecamatan Wonosobo tersebut maka pada penelitian ini penulis akan mengkaji 

lebih dalam mengenai “Sistem Informasi Distribusi Bantuan Dana 

Pemerintah (Study Kasus: Kantor Kecamatan Wonosobo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

didapat bagaimana mengembangkan sistem informasi pelaporan penggunaan 

distribusi bantuan dana pekon pada kecamatan Wonosobo untuk membantu proses 

pengelolaan pembuatan laporan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengembangkan 

sebuah aplikasi berbasis web sistem informasi pelaporan distribusi bantuan dana 

pemerintah pada kecamatan Wonosobo. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Data yang digunakan bersumber dari tahun 2017 

2. Penggunaan dana mencangkup aspek 4 bidang yaitu: penyelenggaraan 

pemerintah pekon, pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan. 
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3. Jenis pelaporan yang dibahas RKP, RABP, APB Pekon dan laporan 

realisasi. 

1.5. Manfaat/Kontribusi Penelitian 

A. Manfaat Untuk Kecamatan 

1. Memberikan layanan yang dapat meningkatkan kinerja kecamatan dalam 

mengawasi pembangunan.  

2. Membantu petugas dalam pembuatan laporan  disribusi dana pemeritah.  

3. Membantu menyajikan informasi tentang distribusi dana pemerintah yang 

terinci setiap penggunaan dana pemerintah sesuai dengan aliran dana. 

4. Membantu proses persetujuan RKP, RABP, APB Pekon, Laporan 

Realisasi. 

B. Manfaat Untuk Masyarakat 

Manfaat yang diharapkan untuk masyarakat yaitu memudahkan 

masyarakat dalam mengetahui informasi tentang penggunaan dana 

pemerintah. 


