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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pemerintah sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan 

pembangunan nasional antara laju pembangunan kota dan desa semakin 

seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan pada 

persoalan seperti ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antara kota 

dan desa. Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam 

rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena terkandung 

unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara 

langsung kepentingan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan mereka (Putra dkk., 2013). 

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

pada tanggal 15 januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan 

secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur 

khusus tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan 

pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola 

pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang 

memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa 
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masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Deputi Bidang Pencegahan 

KPK, 2015). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 bahwa Otonomi Daerah adalah 

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

sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah 

didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui 

kebutuhan masyarakat didaerahnya. Salah satu aspek penting pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah 

masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (APBD) termasuk juga pada pengelolaan Angaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa (APBDes). 

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa peraturan pengelolaan 

keuangan desa harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahap awal 

dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan 

yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kegiatan tersebut antara lain: Penyusunan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, 

penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Tahap pelaksanaan 
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merupakan tahap yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa. Dalam hal ini 

Bendahara Desa harus menaati prinsip bahwa seluruh penerimaan dan 

pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. Penerimaan dan 

pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dengan bukti-bukti 

pendukung tersebut, maka semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat 

dipertanggungjawabkan. Tahap penatausahaan, pada tahap ini Bendahara Desa 

harus melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam 

buku kas. Tahap pelaporan merupakan tahap dimana Kepala Desa 

menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksaan APBDes semester pertama dan 

semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Tahap pertanggungjawaban yaitu 

Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes pada akhir tahun. Laporan ini terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan desa kepada Bupati/Walikota sebagai wujud 

pertanggungjawaban. 

Dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 itu diharapkan pengelolaan 

keuangan desa menjadi baik. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian terdahulu. Diantaranya Sumiati (2015), meneliti tentang “Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten 

Sigi”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-

fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngatabaru 

Kecamatan Sigi Biromaru Kebupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam 
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administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat 

pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak 

mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-

program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, 

sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang 

baik. Pengawasan sacara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap 

pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan. 

Selanjutnya Dewanti dkk. (2016), meneliti tentang “Perencanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng 

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan 

pengelolaan keuangan desa menurut Permendargi No. 37 tahun 2007 banyak 

sekali ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan 

RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan 

APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk 

format dokumen APBDes juga memiliki ketidak sesuaian dengan Permendagri 

No. 37 tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya 

saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak 

sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007. 
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Di Desa Sukosari sendiri pernah terjadi kecurangan terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa, yang menyebabkan Kepala Desa Sukosari tidak 

dapat melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Desa, sehingga digantikan oleh Pj 

Kepala Desa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 

2014, di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Pengelolaan 

keuangan desa tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga pengelolaan 

keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan 

masyarakat setempat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang tahun 2016? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Desa Sukosari 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dalam pengelolaan keuangan desa 

tahun 2016? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang tahun 2016. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan keuangan desa di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang tahun 2016. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa supaya lebih baik ditahun berikutnya. Serta sebagai 

bahan informasi bagi desa dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa. 

 


