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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

Saat ini Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai program-program dalam 

menjalankan pemerintahannya dengan sebutan Nawa Cita, dalam mewujudkan 

program tersebut yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya 

tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah di seluruh Indonesia. 

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan 

Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan 

desa dan kota semakin seimbang. Namun pembangunan Nasional pada 

pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti 

ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan 

Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga 

pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya 

kemiskinan di Indonesia. Dengan timbulnya masalah itulah maka pemerintah 

terus mengupayakan program yang lebih tepat seperti memberikan suntikan dana 

ke desa dan memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengelolanya. 

Dalam upaya melakukan pembangunan desa maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan dalam mengelola keuangan desa yaitu dengan 

permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan 

Permendagri no 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan yang termasuk dalam Keuangan 
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Desa adalah penerimaan desa dimana Penerimaan Desa merupakan uang yang 

berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDES melalui rekening 

kas desa. APBDES tersebut harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam melakukan pengelolaan 

keuangan tersubut maka pemerintah melalui permendagri telah membuat petunjuk 

dalam mengelola keuangan desa dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran 

sehingga terdapat peningkatan yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat. 

Pengelolaan keuangan desa sebelumnya telah diteliti oleh (Susianto, 2015) 

dengan hasil bahwa penyusunan RAPBDes di Desa Tinting Boyok Kab. Sekadau 

sudah sesuai dengan prosedur standart pengelolaan keuangan yang telah 

ditetapkan Pemerintah, kemudian pembangunan di Desa Tinting Boyok masih 

belum sesuai harapan karena sumber pendapatan desa hanya mengharapkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki 

Pendapatan Asli Desa (PAD) atau aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber 

pendapatan desa.  

Dalam penelitian yang hampir sama (Putra et al., 2013) telah meneliti 

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk juga dalam 

APBDes dengan mengacu pada Perbub Malang dengan hasil yaitu dalam 

penganggaran ADD terjadi ketidak sesuaian dengan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Dimana dana ADD untuk 

operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan 

dalam RPD untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan 

pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% 

untuk pemberdayaan masyarakat. 
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Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan APBDES di Desa Sawahan Kec. 

Turen Kab. Malang karena masih ada desa-desa yang mengelola keuangan desa 

tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga 

penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana Desa Sawahan 

mengelola keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana 

telah diatur pada Permendagri nomor 113 tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Sawahan 

Kec. Turen Kab. Malang. 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan APBDesa 

Sawahan dengan implementasi Permendagri no 113 tahun 2014 yang berdasarkan 

asas akuntabel dan transparansi, dimana didalam pengelolaan APBDesa tersebut 

terdapat rencana program-progran dan realisasi. Dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang positif bagi pihak terkait dalam upanya 

pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri sehingga dapat mensejahterakan 

penduduk desa dalam program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

dalam upaya membangun desa untuk kedepanya. 

 

 

 

 


