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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian terdapat 

perubahan dalam PP Nomor 8 Tahun 2016, dimana peraturan tersebut dikeluarkan 

agar setiap desa mendapatkan dana yang diberikan pemerintah pusat maksimal Rp 

1,4 M per desa. Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan untuk desa yang 

bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah 

kabupaten/kota. Pencairan dana ini digunakan untuk membiayai segala aktifivitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pembangunan desa dan daerah saat ini menjadi prioritas utama 

pemerintahan baru. Pembangunan yang pada awalnya hanya berkutat di ibukota, 

lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena 

ketimpangan pendapatan antar derah yang stagnan 0,41 dalam waktu 4 tahun 

terakhir. (http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa diakses 

pada tanggal 13 November 2016 pukul 12.50 WIB). Pembangunan perkotaan 

yang cepat membuat banyak warga desa untuk urbanisasi. Warga desa pindah ke 

perkotaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Padahal desa 

merupakan inti dari pembangunan ekonomi Indonesia. 

http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa
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Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur 

mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana 

pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk 

mengatur urusan daerah masing-masing. Pemberian wewenang langsung kepada 

daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber dan potensi yang dimiliki 

daerah karena pemerintah daerah lebih mengerti kondisi daerah masing-masing. 

Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi 

dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. 

(romantis, 2015) 

Konsep desentralisasi memberikan penyadaran tentang pentingnya 

kemandirian daerah yang dimiliki dengan bertumpu pada potensi lokal yang 

dimiliki. Oleh karena itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai 

dengan keadaan, budaya, potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat agar 

sumber dana yang diterima dapat digunakan secara optimal. 

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa menjamin percepatan 

pembangunan tanpa diimbangi langkah yang kongkrit dari pemerintah desa. Hal 

ini dijelaskan dengan pasal (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
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pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dengan 

adanya regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini 

diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan pembangunan antara desa dengan 

pembangunan kota. 

Secara normatif penjelasan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta 

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan  sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan 

desa tidak hanya pembangunan secara fisik, namun harus diimbangi pula dengan 

pembangunan non-fisik yang lain. Masyarakat desa berhak memberi masukan dan 

saran kepada pemerintah desa agar pembangunan sejalan dengan aspirasi 

masyarakat desa. (Nugraha 2016) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa pasal (3) menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu Peraturan Bupati 

Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa pasal (5) menegaskan pula Dana Desa diprioritaskar untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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Pembangunan yang dilakukan pemerintah banyak mengalami kegagalan 

karena perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek yang 

mendukung pembangunan. Pembangunan yang dilakukan bersifat dari atas ke 

bawah hanya akan menjadikan masyarakat menjadi sasaran pembangunan bukan 

pelaku pembangunan. Hal ini tentunya akan terus diperbaiki dengan program-

program kebijakan baru dari pemerintah. (Widjaja, 2003: 22 dalam 

Nugroho,2016) 

Pemerintah desa memiliki potensi menemukan kendala-kendala dalam 

pengelolaan dana desa di lapangan. Mengingat jumlah dana desa yang diterima 

terbilang besar, membuat pemerintah desa takut dan berhati-hati dalam proses 

pencairan dan pengelolaannya. Selain itu dipertegas dengan dana desa yang baru 

dicairkan pertama kali pada tahun 2015. Terdapat beberapa masalah dalam 

pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa diantaranya keterbatasan 

regulasi, ketiadaan anggaran, kurang kapasitas dan personalia, dan pengawasan 

(http://www.keuangandesa.info/ 2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-

desa.html diakses 13 November 2016 pukul 21.00). 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa 

Timur. Pemerintah kabupaten juga telah meyalurkan dana desa ke sejumlah desa 

di kabupaten malang, salah satunya yaitu desa Sengguruh. Desa Sengguruh 

merupakan  salah satu desa yang menerima dana desa. Desa Sengguruh dapat 

dikatakan bukan desa tertinggal, karena di desa tersebut telah terdapat sarana dan 

prasarana yang memadai untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat. Seperti adanya 

fasilitas pendidikan formal maupun informal mulai dari TK, SD sampai SMP dan 

http://www.keuangandesa.info/%202016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html
http://www.keuangandesa.info/%202016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html
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Madrasah, pasar desa, SPBU, Bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA), pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Desa Sengguuruh 

menggunakan Dana Desa sebagai tambahan sumber pendapatan desa, sumber 

pendapatan desa yang kecil tidak dapat menutupi biaya operasional dan kegiatan 

pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mendeskripsikan pengelolaan dana desa pada desa Sengguruh dengan kondisi 

tersebut. Dana desa yang diterima jumlahnya tidak sedikit harus dikelola sesuai 

dengan peruntukannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Keseriusan dan kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa menjadi hal 

penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Hambatan dalam proses 

pengelolaan dana desa menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk lebih 

mengentaskan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, menciptakan lapangan 

pekerjaan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Sengguruh kecamatan Kepanjen 

kabupaten Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di desa 

Senggguruh kecamatan Kepanjen kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Sengguruh 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana 

desa di desa Sengguruh 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang  

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu.Ekonomi, khususnya bidang ilmu 

akuntansi yang memfokuskan pada bidang pemerintahan desa. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumber acuan 

bagi penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian 

ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengapliksikan 

ilmu yang dimilikinya dengan meneliti implementasi pengelolaan 

dana desa di desa Sengguruh. 
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b. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah 

desa dalam pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 

dan dapat memaksimalkan dana desa tersebut secara tepat. 

 


