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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan otonomi daerah terus berjalan, kebijakan desentralisasi yang 

dilakukan pemeritah pusat telah merubah sistem pemerintahan yang terdapat 

pada daerah-daerah, kota dan Kabupaten. Kepala daerah beserta rakyatnya 

memiliki hak untuk bermusyawarah dalam proses pembangunan di daerah 

masing-masing. Seorang kepala pemerintahan mulai tingkat provinsi hingga 

desa atau kelurahan dapat melibatkan peran serta warganya dalam pembahasan 

sebuah perencanaan pembangunan, tentu saja melalui mekanisme yang telah 

diatur. 

Oleh karena itu pemerintah daerah harus marnpu menggali seluruh 

potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan masyarakat di daerahnya. Rencana penggalian sumber-sumber 

keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari 

sumbersumber yang ada tersebut untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah dituangkan dalam Anggaran dan 

Belanja Daerah. 

Anggaran merupakan perwujudan dari kebijakan, komitmen-komitmen 

politik dan prioritas dalam memutuskan bagaimana format penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yang meliputi kemana uang harus dibelanjakan dan dari 

mana uang tersebut didapatkan. Disamping itu, anggaran juga berdampak pada 
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seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah produk proses politik, 

anggaran merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan terhadap 

alokasi sumber daya.  

Dengan demikian, penting bagi pemerintah desa untuk mengambil 

posisi dan bersikap terhadap kebijakan anggaran. Pendek kata pemerintah desa 

harus lebih berperan dalam proses penyusunan anggaran. Salah satu prinsip 

dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau yang populer dengan istilah 

good governence adalah memberikan peluang bagi stake holder lain di luar 

pemerintah untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, termasuk 

didalamnya proses penyusunan APBDes. Asumsinya, semakin banyak stake 

holder yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan 

akan semakin baiklah hasil keputusan tersebut, karena berbagai kepentingan 

dapat terakomodasikan. 

Dalam prakteknya pemberian peluang bagi masyarakat dalam 

penyusunan APBDes menghadapi banyak masalah. Masalah tersebut mulai 

dari prosedur hingga praktek dan proses penganggaran itu sendiri, artinya 

hampir bisa dikatakan bahwa penganggaran adalah proses yang tidak 

partisipatif. Bahwa dari sisi masyarakat ada situasi yang menjadi kendala 

untuk berpartisipasi dalam penganggaran, antara lain: 

1. Kapasitas warga untuk advokasi masih lemah walaupun telah ada 

inisiasi advokasi anggaran berbasis sumber daya dan kapasitas 

masyarakat, secara makro kontribusinya terhadap perubahan 

kebijakan anggaran masih sangat kecil. 
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2. Jaringan antar elemen masyarakat sipil belum terbangun sehingga 

kekuatan warga tidak terkonsolidasi dan posisi tawar rakyat jadi 

lemah. Banyak inisiasi yang tidak terkoodinasi membuat upaya 

saling dukung kepada tujuan bersama tidak muncul. 1 

 Dalam kaitannya dengan proses penyusunan APBDes, peran 

pemerintah desa dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat adalah hal 

yang mutlak diperlukan. Karena hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang 

meletakan rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sejati (the origin power). 

Sementara pemerintah adalah pelaksana dari kekuasaan rakyat tersebut. Oleh 

karena itu pada akhirnya kepada masyarakatlah muara dari segala kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan, dan kepada masyarakat pulalah akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan ditujukan. 

 Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya proses 

pengambilan keputusan berkaitan dengan proses pembangunan di daerah harus 

melibatkan masyarakat sebagai bagian dari  warga negara. Musyawarah 

Rencana Pembangunan  yang dilaksanakan secara bertingkat mulai dari desa, 

kecamatan hingga kabupaten sejatinya dilaksanakan demi mengakomodir 

aspirasi masyarakat dibidang pembangunan. Sehingga skala prioritas 

pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat bisa disuarakan ke pemerintah 

agar dituangkan dalam APBDes.  

                                                        
1 An’am Tamrin, 2006. Menjaring Uang Rakyat: Ragam Advokasi Anggaran di Indonesia. 
Hlm: 25 
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Namun dari hasil observasi awal mengenai pengeloaan APBDes di 

Desa Taman Asri seringkali menimbulkan perselisihan antar masyarakat, 

karena dalam pengeloaan APBDes dianggap kurang profesional dan tidak 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masyarakat kurang dilibatkan dalam 

membahas secara bersama-sama apa saja kebutuhan pembangunan yang 

mendesak dilakukan.  

Salah satu kebijakan publik yang paling penting dan menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes). Penyusunan Anggaran merupakan bagian yang penting 

karena anggaran merupakan rancangan yang rnemuat tentang apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Melalui 

anggaran dapat diketahui sejauhmana pemerintah desa benar-benar memenuhi 

kepentingan dan aspirasi masyarakat. 

Dalam beberapa kasus, salah satunya di Desa Taman Asri, dimana 

dalam pengelolaan APBDes seringkali memuculkan perselisian sehingga 

timbul konflik baik antara masyarakat maupun aparat desa. Sehingga dalam 

proses penyusunan dan pengeloaan APBDes, seringkali tidak membuka 

peluang keterlibatan masyarakat secara penuh. Sehingga dengan demikian 

dapat dipahami bahwa dalam pengeloaan APBDes di Desa Taman Asri 

membutuhkan pemahaman dan kesepahaman baik pemerintah desa maupun 

masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan rencana dan program desa 

kedepan. 
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Dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih jauh meneliti  sejauh 

mana efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan APBDes. Dalam 

hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Taman Asri Kecamatan 

Ampel Gading Kabupaten Malang. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan 

APBDes di Desa Taman Asri Kecamatan Ampel Gading ? 

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan APBDes di Desa Taman Asri 

Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa 

tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pemerintah desa dalam 

pengeloaan APBDes di Desa Taman Asri Kecamatan Ampel Gading. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan APBDes di Desa Taman Asri 

Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah 

referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi 

mereka yang tertarik terhadap permasalahan kinerja aparatur 
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pemerintahan desa dalam pengeloaan APBDes sebagai upaya 

peningkatan ilmu dibidang ilmu pemerintahan. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan kontribusi bagi Desa Taman Asri Kecamatan Ampel 

Gading Kabupaten Malang tentang langkah-langkah strategis dalam  

pengeloaan APBDes 

E. Definisi Konseptual 

Definisi  konseptual menguraikan istilah atau konsep yang terkait pada 

penelitian yang dilakukan. Untuk itu akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Efektivitas kinerja 

Menurut Gibson efektivitas adalah: Penilaian yang dibuat sehubungan 

dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat 

prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka 

makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di 

atas dari sudut pandang kinerja keorganisasian maka dapat 

diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu,   (2) 

kelompok, (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan 

dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para 

manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan 

organisasi.2  

                                                        
2 Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 1996. Organisasi: Perilaku, 
Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta:Binarupa Aksara.Hlm:30 
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Sedangkan kinerja (performance) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.3  

Dengan demikian, efektifitas kinerja dapat diartikan suatu hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi atau 

instansi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab. Masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi/ instansi bersangkutan secara 

legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

2. Pemerintah desa 

Didalam PP No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dijelaskan dalam pasal 200 ayat (1) bahwa Pemerintahan desa 

adalah: “Didalam Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk 

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa”.4 

 

                                                        
3 Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT. 
Remadja Rosdakarya Bandung.Hlm:67 
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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3. Pengelolaan APBDes 

Pengelolaan APBDes adalah proses dalam pelaksanaan dan evaluasi 

APBDes dengan menggunakan jalur formal yakni melalui mekanisme 

Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat 

Kelurahan, Kecamatan hingga pada tingkat pemerintah Kota.5 

F. Definisi Operasional 

Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui indikasi dengan indikator 

yang ada. Indikator tentang efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan 

APBDes, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak aparatur 

desa dan persepsi masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengeloaan APBDes di Desa 

Taman Asri Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang, meliputi: 

a. Upaya memperkuat kemampuan keuangan desa 

b. Memberi peluang bagi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes 

c. Upaya mensejahterakan masyarakat desa lewat program kesejahteraan 

di APBDes 

2. Efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Taman Asri Kecamatan 

Ampel Gading Kabupaten Malang, meliputi: 

1. Kesanggupan aparat desa dalam pengelolaan APBDes 

2. Target dan realisasi pendapatan desa 

3. Tingkat penyelesaian program yang dikerjakan dibandingkan 

dengan perencanaan program 

                                                        
5 MCW Tim, 2005. Panduan Menahami APBD. Malang: Yapika Aliansi Masyarakat Sipil 
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G. Metode Penelitian 

Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian 

sumber data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

1) Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskripstif yang berusaha memberikan gambaran 

sekaligus menerangkan fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. 

Metode penelitian diskriptif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini 

berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk 

cerita rinci atau asli. Kemudian memberikan penafsiran, sehingga dapat 

memunculkan temuan dan memberikan informasi serta gambaran tentang 

efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa 

Taman Asri Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang 

Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala 

sosial yang ada bersifat deskiptif, sehingga penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. 

2) Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Taman Asri Kecamatan 

Ampel Gading Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi objek penelitian ini 



10 
 

didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pengelolaan APBDes seringkali 

terjadi perselisihan yang menjadikan konflik di masyarakat. 

3) Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah: 

a. Kepala desa  

b. Ketua dan skretaris BPDes  

c. Anggota BPDes 

d. Kaur pembangunan desa 

e. Kepala Dusun 

f. Masyarakat 

g. Tokoh masyarakat  

4) Jenis Data 

a. Data Primer 

Sumber data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian. Dalam hal ini sumber datanya adalah orang-orang yang 

dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data atau informan 

yang dapat memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan sebagai data-data 

penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain 

Kepala desa, Masyarakat/Tokoh masyarakat dan Ketua dan skretaris BPDes.  

Dalam memperoleh data primer, penyusun sengaja menentukan orang-orang 

yang memberikan informasi dan dengan pertimbangan narasumber yang 

dipilih tersebut berkualitas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Data primer juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan data sekunder. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

buku, dokumen, informasi lain, serta laporan yang terkait dengan struktur 

Desa Taman Asri Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang 

5) Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview (wawancara) 

Metode interview (wawancara) adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan mengandalkan hubungan secara lisan atau tanya jawab yang tidak 

beraturan. Interview dalam mengumpulkan data ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan yang dikumpulkan melalui sumber data yang 

tersedia, yang dapat diartikan tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih 

seeara langsung, Dalam, kaitannya dengan teknik wawancara adalah 

percakapan secara maksud tertentu antara dua orang atau lebih yaitu 

pewawancara mengajukan pertanyaan yang diwawancarai akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut secara detail menurutnya. Dalam hal ini 

penyusun mengadakan wawancara dengan Kepala desa, Masyarakat/Tokoh 

masyarakat dan Ketua dan skretaris BPDes. Jenis wawancara yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan 

menggunakan instrumen wawancara. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengunakan kegiatan 

pengamatan, tanya jawab/wawancara dan pencatatan secara sistematis yang 

langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang di teliti. Data yang 



12 
 

diperoleh adalah dari metode observasi data tentang fasilitas-fasilitas 

pembangunan di berbagai sektor. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui 

arsip, buku-buku, buletin, pendapat/delik, teori dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang diambil. Data yang di dapat 

dari hasil penelitian melalui dokumen ini adalah data pelengkap dan cara 

pencatatan dan pengutipan dan dokumen-dokumen, arsip, buletin dan 

sumber-sumber lainnya untuk melengkapi data yang diperoleh langsung 

dari responden 

6) Teknik Analisis Data 
 

   Untuk menganalisis data yang diperoleh dari data primer maupun data 

sekunder metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Data-

data yang dihimpun, baik primer maupun skunder disusun, dianalisis dan 

diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan logis secara induktif 

sebagai hasil penelitian. Prinsip validitas, objektivitas, dan reliabilitas temuan 

dilakukan melalui cara pengkategorian data dengan sistem pencatatan yang 

relevan dan melakukan pengecekan atas data yang telah dikumpulkan dengan 

teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya.6  

 Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri 

                                                        
6 Moleong, Lexy J. 2001. Metode penelitian Kuatitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
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dari catatan lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, 

biografi, artikel, kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan 

informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data 

(menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan 

membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data 

dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat 

kualitatif atau uraian. 7  

Oleh karenanya  dengan menerapkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan: 

1. Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-

menjalin dengan proses  pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-

penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan 

dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan 

dari penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

                                                        
7 Ibid 
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7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (b) 

menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti.8 

 Di samping itu, untuk menambah bobot validitas dan otentisitas 

sumber data, peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni; (a) 

melakukan kritik ekstern untuk menentukan otentisitas sumber data, (2) 

melakukan kritik intern untuk menentukan kredibilitas informasi. Selanjutnya, 

proses analisis data baik ketika mengumpulkan data maupun setelah selesai 

pengumpulan dimulai dengan: 

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, dibaca dan 

ditelaah dengan seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta 

mencari solusi yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut 

diharapkan menghasilkan hasil data yang valid. 

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, dan nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus 

penelitian, guna memberikan gambaran masalah yang diteliti. 

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi 

untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang 

telah dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk 

memudahkan pengendalian data dan  penggunaannya setiap saat.9 

 

                                                        
8 Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 
9 Fasial Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah 

Asih Asuh , Malang. 


