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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa 

untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan dari 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Hal ini di latar belakangi oleh 

program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi 

daerah. 

Salah satu perubahan yang fundamental dari konsekuensi implementasi 

otonomi daerah yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa 

yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus 

reformasi pada era ini adalah lahirnya kelembagaan politik ditingkat desa yang 

diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, 

otonom, independen dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat 

desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang desa meliputi peraturan 

tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan 

desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 

Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban



2 
 

 
 

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 di daerahnya. 

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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana 

APBDes merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang 

disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta 

berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

mudah dilakukan. Pada sisi lain, APBDes dapat pula menjadi sarana bagi pihak 

tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan desa baik dari sisi 

pendapatan maupun sisi belanja. 

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah rencana keuangan desa 

dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan 

peraturan desa Nurcholis (2011). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan 

masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam 

APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah 
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desa dalam tahun berjalan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan. 

Konsep transparansi didefinisikan oleh Hardjasoemantri (2003) bahwa, “seluruh 

proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan 

dipantau.” Demikian juga oleh Krina and Lalolo (2003) yang mendefinisikan transparansi 

sebagai, “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai”. 

Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 

pengertian bahwa, prinsip transparasi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. 

Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk 

membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang 

diputuskan untuk dan/atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati 

demikian, perlu diketengahkan bahwa, pemerintah yang transparan tidak saja berarti adanya 

keterbukaan informasi dan akses masyarakat, karena boleh jadi ada informasi yang 

asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk 

memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan 

atau kepada publik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko (2011), yang memberikan 

pemahamannya terhadap konsep transparasi bahwa, “organisasi pemerintah bisa 

mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang 

relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, 

auditor, publik) dan dipublikasikan.” Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya 
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transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang sangat rasional 

untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi. 

Tahapan penyusunan peraturan desa APBDes di Desa Pakisrejo dimulai dari 

pertemuan ketua RT, RW, kepala Dusun dan tokoh masyarakat dengan BPD. Pertemuan ini 

membahas tentang pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan aspirasi masyarakat 

untuk dibahas pada rapat pleno bersama kepala desa. Pemerintah desa sendiri juga 

melakukan rapat intern sebelum melaksanakan rapat bersama dengan BPD. Ini dilakukan 

agar pada saat rapat penyusunan dan pembahasan APBDes tidak terjadi perbedaan argumen 

yang sangat besar, yang dapat menghambat terbentuknya APBDes. Kemudian rapat pleno 

penyusunan dan pembahasan APBDes yang dihadiri oleh BPD, kepala desa, LMD, ketua 

RT, RW, kepala dusun dan tokoh masyarakat yang mewakili dilaksanakan. Rapat ini disebut 

juga dengan rembuk desa atau musyawarah desa. Desa Pakisrejo sudah mempunyai Perdes 

tentang APBDes dengan ketentuan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Perda Kabupaten 

Tulungagung No. 1 pasal 3 & 4 ayat 2 Tahun 2015 dan Perbup Kabupaten Tulungagung No. 

44 Tahun 2015 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan keuangan desa antara lain. 

Sisianto (2015), dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Tinting Boyok  Kecamatan 

Sekadau Hulu menjelaskan bahwa pada Desa Tinting Boyok secara garis besar telah 

melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal. Salah satu elemen 

manejemen keuangan yang belum optimal berada pada tahap perencanaan. Terbukti dengan 

timbulnya pembekuan anggaran Alokasi Dana Desa periode 2 tahun 2013 sebagai akibat 

terlambatnya pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mana didalamnya 

terdapat lampiran pertanggungjawaban keuangan pada periode sebelumnya. 
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Pada tahun yang sama Utomo (2015), meneliti tentang  Implementasi Kebijakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan 

Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil 

dari penelitian ini yaitu, dalam proses penyusunan APBDes sering mengalami 

keterlambatan, hal ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan 

penyusunan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dari sisi pelaksanaan 

program pembangunan dimana dalam dokumen RKPDes ada tujuh program kerja yang 

direncanakan, terlaksana hanya empat program. Ini disebabkan Karena Pemerintah Desa 

Bandung dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang transparan sehingga 

masyarakat tidak pernah tahu program pembangunan pemerintah desa dan anggaran yang 

menyertainya. 

Penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa juga diteliti oleh Iqsan 

(2016), tentang Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancong Kabupaten 

Kutai Timur penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah sudah 

terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi 

transparansi. 

Desa Pakisrejo merupakan desa yang terletak di wilayah selatan Kabupaten 

Tulungagung. Jarak antara desa ke ibu kota Tulungagung kurang lebih 27 km. Sedangkan 

jarak tempuh dari desa ke kecamatan 1 km. Desa Pakisrejo berpenduduk 2702 jiwa, 

mayoritas profesi penduduk di Desa Pakisrejo adalah buruh tani. Motivasi awal peneliti 

ingin meneliti Desa Pakisrejo ini yaitu Desa Pakisrejo terpadat se-Kecamatan Rejotangan. 
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Sehingga diharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang dilaksanakannya semakin tambah 

besar dibandingkan dengan desa lainnya. Selain itu letak Desa Pakisrejo yang jauh dari pusat 

Kabupaten Tulungagung menyebabkan kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan keuangan di Desa Pakisrejo ini. Oleh karena 

itu akan dilakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang berjudul “ Analisis 

Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Desa Pakisrejo Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung). 

 

B. Perumusan Masalah. 

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimanakah kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan dan 

belanja desa yang transparan dan akuntabel?  

 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa Desa Pakisrejo Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran 

pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel.  

 

D. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini, adalah 

: 

1. Bagi penulis. 
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Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui 

karya ilmiah dan untuk menerapkan teori – teori yang telah penulis terima selama 

perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Instansi Pemerintah Desa. 

Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan kinerja 

pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu juga 

sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pembangunan 

desa. 

3. Bagi Instansi Pendidikan. 

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang 

dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 

 


