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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini 

pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang 

dulunya dikendalikan pemerintah pusat (sentralistik) mulai bergeser menjadi 

sistem yang desentralisatik dengan pembangunan yang merata di seluruh 

Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan 

masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah.  

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada masyarakat sebagai subjek 

pembangunan untuk mengatur dan menyelesaikan urusan pemerintahannya sesuai 

dengan aspirasi masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dikenal dengan 

otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi hal penting dalam rangka memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi sebagai upaya untuk 

melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini 

memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk dapat berpartisipasi dalam 

proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan 

pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat menjadi wujud implementasi dari 

sistem pemerintahan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  

Proses demokrasi dalam pemerintahan berbasis pada derajat keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan karena masyarakat merupakan 

pemilik kedaulatan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 
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“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang 

Dasar”. Selain itu masyarakat adalah pembayar pajak yang hasilnya digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, 

sudah seharusnya masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan penerimaan manfaat dari pembangunan. 

Menurut Osborne & Gaesbler dalam Muluk (2010:16-23), ada beberapa 

keunggulan partisipasi masyarakat yaitu, pertama masyarakat memiliki komitmen 

yang lebih besar kepada para anggotanya; kedua masyarakat lebih baik dalam 

memahami persoalannya sendiri; ketiga masyarakat menyelesaikan berbagai 

masalah; keempat masyarakat memberikan kepedulian; kelima masyarakat lebih 

fleksibel dan kreatif; keenam partisipasi masyarakat lebih murah; ketujuh 

masyarakat berusaha menegakkan standar perilaku dengan lebih efektif. 

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi dipandang sebagai hak 

masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah 

daerah. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh Kenneth Lee dan Anne Mills 

dalam Muluk (2010, 5-6) bahwa partisipasi berperan untuk menampilkan 

keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan 

dan pengetahuan masyarakat akan masuk dalam agenda pemerintahan. Selain itu 

menurut Kell Antoft dan Jack Novack dalam Muluk (2010:6), partisipasi 

bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat dalam menerapkan 

keputusan yang telah dibuat bersama.  

Salah satu kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 
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43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes 

ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat 

berhak memberikan masukan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Desa. 

Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi 

yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan kesejateraan masyarakat. 

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur 

pemerintahan negara Indonesia. Desa merupakan agen pemerintahan terdepan 

yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Desa 

merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat, selain itu desa 

merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kokoh sehingga 

dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, 

sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011:1-2). 

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui APBDes 

terlihat peran pemerintah desa dalam satu tahun (Nurcholis, 2011:87). 

Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan 

daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam 

APBDes. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan 

meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan 

kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap 

program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Tanpa 

peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik 

penyimpangan.  
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Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan  

antara lain: (a) adanya dominasi oleh elit lokal; (b) lemahnya kemauan politik 

pemerintah untuk menjamin partisipasi; (c) lemahnya organisasi kemasyarakatan 

lokal; dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Muluk, 2010: 

6-7).  Masyarakat seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan 

pembangunan khususnya APBDes, namun dalam prakteknya masyarakat 

cenderung diabaikan. Hal ini menyebabkan program-program yang dirancang 

justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak jarang hanya 

menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan saja. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan harus melibatkan 

masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan merupakan upaya memberdayakan potensi yang dimiliki 

masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan tujuan 

peningkatan aspirasi masyarakat berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat, 

peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan serta 

meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang telah 

dirancang. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting karena 

pembangunan desa ditujukan kepada masyarakat sehingga harus mampu 

mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki desa. 

APBDes menjadi instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan good 

governance di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari proses 

penyusunan dan pertanggungajawaban APBDes. Kesadaran masyarakat untuk 
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ikut berpartisipasi akan membuat hasil pembangunan yang direncanakan berjalan 

sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Semakin transparannya pengelolaan 

dari pemerintah desa akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan 

pembangunan serta mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan 

lembaga negara yang kuat, efektif, dan efisien. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rejotangan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Desa Rejotangan dalam penyusunan 

APBDes sebagai salah satu wujud demokrasi di tingkat desa. Peneliti juga akan 

mencari informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong dan 

penghambat partisipasi masyarakat.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khusunya masyarakat 

Desa Rejotangan tentang pentingnya partisipasi dalam penyusunan APBDes yang 

berdampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas terkait pentingnya 

partisipasi masyarakat, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rejotangan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung ? 
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2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten 

Tulungagung ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa 

Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rejotangan 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Rejotangan Kecamatan 

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Agar pembahasan tidak terlalu meluas, 

peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan. Hal ini untuk 

mempermudah dalam memahami skripsi ini, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan tentang: (a) partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 

2016; (b) faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 
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penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 

2016. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan yang positif dalam perkembangan 

pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai media pembelajaran untuk menambah, memperdalam 

wawasan, mengembangkan pengetahuan bagi peneliti sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu dalam penyusunan dan menganalisis 

masalah secara ilmiah. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi 

civitas akademika sebagai referensi keilmuan dan sebagai 

pembelajaran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan APBDes dalam lingkup, waktu serta wilayah yang 

berbeda. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca 

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, utamanya memberikan 

pengetahuan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan APBDes demi kesejahteraan bersama. 
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b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparatur pemerintah desa, 

masyarakat maupun lembaga swasta serta menjadi acuan dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes 

untuk tahun yang akan datang. 

 

1.6. Penegasan Istilah 

Sebelum peneliti menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu 

dengan memberi penegasan atau pengertian berbagai istilah yang ada dalam judul 

skripsi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahfahaman dalam menafsirkan 

isi keseluruhan skripsi. 

Adapun penegasan istilahnya adalah sebagai berikut. 

1. Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut 

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka 

(Sumarto, 2003:17).  

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana 

keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pendapatan desa, rencana 

belanja, program dan kegiatan, dan pembiayaan yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011:83) 


