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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 dilatarbelakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat 

terkait desentralisasi dan otonomi daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Otonomi Daerah, mengatur 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 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
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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dimana 

APBDesamerupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah 

desayang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar 

penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) mudah dilakukan. Pada sisi lain, 

APBDesa dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau 

mengetahui kemampuan desa baik dari sisi pendapatan maupun sisi 

belanja. 

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 

antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Lebih jauh  

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 

termasuk penerapannya pada tingkat pemerintah desa.Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang 

lebih luas dalam pengelolaan desanya.  

Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu 

adanya tata pemerintahan yang baik (good governance). World Bank 

dalam Mardiasmo (2002: 18),mendefinisikan good governance sebagai 
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suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi 

baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran 

serta penciptaan kerangka pemerintahan yang baikbagi tumbuhnya 

aktivitas usaha. 

Purwitasari et al. (2013),melakukan penelitian di Desa Slemanan 

menunjukan bahwa kinerja keuangan Desa Slemanan berdasarkan analisis 

perbandingan dan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan 

kinerja keuangan yang cukup baik, dapat ditunjukkan baik pada kinerja 

pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Simpulan penelitian ini 

adalah analisis perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana 

dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan desa (APBDesa) 

Slemanan.Kondisi pada keuangan Desa Slemanan menunjukkan bahwa 

tingkat ketergantungan desa terhadap adanya bantuan keuangan dari 

pemerintah pusat maupun daerah masih tinggi, karena dalam kurun waktu 

antara tahun 2009-2011 terlihat bahwa penerimaan bantuan dari 

pemerintah pusat maupun daerah sangat tinggi yaitu setiap tahunnya lebih 

dari 50% dari total pendapatan yang dimiliki Desa Slemanan. 

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 
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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.  

Riyanto (2015), melakukan penelitian tentang akuntabilitas 

finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa 

Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara 

menunjukkan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan di depan pihak pemerintah desa, namun 

belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. 

Dari program-program yang dirumuskan terdapat ide dari pemerintah desa 

dan masyarakat desa berupa perbaikan jalan dan pembuatan selokan jalan 

yang pelaksanaanya seimbang tetapi penekanannya pada program yang 

telah dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat belum mampu 

menjawab semua kebutuhan masyarakat desa karena masih terdapat 

program yang belum terselesaikan. 

Utomo (2015), melakukan penelitian tentang Implementasi 

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Meningkatkan 

Pembangunan Desa menunjukkanbahwa dalam proses penyusunan 

APBDesa sering mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan karena 

sumber daya yang dimiliki Desa Bandung masih sangat rendah dan belum 
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maksimalnya sosialisasi dan pelatihan penyusunan APBDesa oleh 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dari sisi pelaksanakan program 

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes) 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. Disini 

dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan 

desa, pemerintah desa bandung kurang transparan. 

Penelitian juga dilakukan oleh Supriadi (2015),yang menjelaskan 

bahwa kepala desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa 

dengan meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga 

BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan 

keuangan Desa. Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Desa 

menjadi lebih luas karena hanya meminta pertimbangan BPD. BPD tidak 

mempunyai hak untuk menolak rencana pengelolaan keuangan desa yang 

diajukan oleh kepala desa sehingga kedudukan sangat lemah. Mekanisme 

pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan Perencanaan untuk 

merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian rencana anggaran 

tersebut dilaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

kepada BPD dan Bupati. mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan 

desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan 
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anggaran. Karena, BPD sebagai badan kontrol kinerja kepala desa hanya 

memberikan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan keuangan desa 

bukan dimintai persetujuan kepada BPD. 

Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan 

yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor 

publik menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, dalam  pengelolaan harus 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desayang 

baik merupakan aspek penting dalam mensukseskan pembangunan desa 

dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik 

adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh 

pemerintah yakni telah tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa. 

Desa Brumbungan Kidul merupakan desa yang mayoritas 

penduduk berprofesi sebagai petani. Letak desa yang jauh dari pusat 

kabupaten dan akses jalan menuju desa yang sulit, menyebabkan 

kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

terhadap pengelolaan keuangan di Desa Brumbungan Kidul ini. Oleh 

karena itu `akan dilakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa 

yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa 

Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Desa Brumbungan Kidul 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Brumbungan 

Kidul dalam pengelolaan keuangan desa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Desa 

Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan keuangan desa pada Desa Brumbungan Kidul Kecamatan 

Maron Kabupaten Probolinggo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dalam mengelola keuangan desasupaya menjadi lebih baik di 

tahun berikutnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur 

mengenaianalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 

113 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memacu 
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bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitan yang lebih baik 

dan mendalam mengenai pengelolaan keuangan pada sektor publik. 

 


