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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat yang di mana di dalam pemerintahannya dapat langsung berhubungan 

dengan masyarakat. Desa yaitu suatu unit terkecil pemerintahan yang menjadi 

perwakilan pengawal terdepan yang berhubungan langsung dengan rakyat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan 

bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk 

mengurus dan mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan 

pemerintah desa dapat melakukan proses pembangunan pada daerah desa dengan 

mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Untuk mendukung terwujudnya 

tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa. Pembangunan desa 

merupakan salah satu urusan atau bagian yang menjadi bagian kewenangan desa 

dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah disahkan, dan 

diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir 

degan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk 

mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan 

pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, 
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kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Pemerintahan 

desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. 

Fenomena yang terjadi adalah dengan besarnya dana desa yang diberikan oleh 

pusat menjadikan aparatur desa ingin mewujudkan desa yang mandiri dengan 

pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun pada kenyataannya masih 

banyak infrastruktur desa yang kurang memadai. Dalam penyelenggaraan 

pemerintah maupun pembangunan masih jauh dari harapan. Salah satunya kasus 

penyelewengan pengelolaan dana desa yang terjadi di desa Cibuntu, kecamatan 

Simpenan dan di desa Pagelaran kecamatan Purabaya. Diduga kedua kades tersebut 

tersandung kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2016 dan 2017 

(http://.radarsukabumi.com. diakses 14/11/20). Tujuan dari pemerintahan pusat 

untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat 

terwujud jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal. Namun 

kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah 

pusat. oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup penting dalam otonomi 

daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan 

aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintahan daerah. Peran dari 

pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap 

kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan 

yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh 

aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintah.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun; dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan 

http://www.radarsukabumi.com/
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penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan 

pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintahan desa 

yang telah disusun dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong 

royong dan memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya alam desa. RKP desa 

ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan arah pembangunan desa 

selama satu tahun ke depan, ini termasuk perencanaan pembangunan untuk 

meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan 

hidup dan sumber daya alam serta perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup 

di desa. RKP desa ini harus sesuai dengan RPJM yang disusun sebelumnya untuk 

pembangunan 6 tahun ke depan. RPJM dan RKP ini akan menjadi satu-satunya 

dokumen perencanaan  di desa  dan dua dokumen tersebut juga akan menjadi dasar 

penyusanan APBDesa yang diatur melalui peraturan desa. 

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam Pasal 

72 Ayat (4) UU  tersebut, ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah 

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan mengalir ke desa 

(Dana Desa). Alokasi dana yang cukup besar tersebut diharapkan dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk Desa. Oleh 

sebab itu, perlu adanya perencanaan yang matang dalam mengelola alokasi 

anggaran yang nantinya akan diterima oleh pemerintahan Desa.   
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 bahwa keuangan desa adalah semua hak kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan 

pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan 

untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja 

operasional maupun dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat 

desa.  

Aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga 

masyarakat harus memiliki pemahaman atas peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah dalam undang-undang dan ketentuan lainnya, serta memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pencatatan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban.  Semakin besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat 

yang semakin meningkat dan harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko 

yang cukup tinggi dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya. 

Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya 

sangat berbeda semua dapat dilihat dalam APBDesa secara eksplisit. APBDesa 

sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan 

spesifik dalam membangun dan mengatur desa nya. Dari anggaran tersebut 
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terakomodir semua program dan kegaiatan pemerintahan desa termasuk 

pembangunan infrastruktur desa.  

Tanpa APBDesa pemerintah desa tidak akan bisa melaksanakan program 

yang telah disusun dalam RPJM sesuai dengan terget, salah satunya yang terjadi di 

Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. 

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa 

permasalahan yang terjadi di Desa Bencoy dalam melaksanakan program kerja dan 

pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) khususnya di 

bidang infrastruktur. Masalah tersebut adalah rendahnya penyerapan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja di Desa Bencoy yang disertai faktor hambatan-

hambatan lain terhadap pencapaian target yang telah ditentukan. Salah satu contoh 

target yang tidak terlaksana di Desa Bencoy adalah pembangunan jalan karena 

faktor cuaca dan hambatan pencairan dana yang terlambat. Kemudian terdapat 

masalah terkait dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

mengelola keuangan desa yang masih kurang terampil. Selain itu, regulasi 

pemerintah daerah yang sering berubah dan bertambah secara mendadak. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 
Judul Hasil Perbedaan 

1. (Edita D.B 

Siburian, 

Erlina, 2014) 

Peranan Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Desa Dalam 

pembangunan 

Wilayah Perdesaan 

di Kabupaten 

Serdang Begadai 

Bahwa APBDesa 

memainkan peran 

penting  dalam 

pembangunan perdesaan 

di Desa firdaus . 

perencanaan untuk 

APBDesa, pemenuhan 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 

pertanggung 

jawaban dana 

infrastruktur  
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kebutuhan dasar, 

peningkatan infrastuktur, 

dan pembangunan 

pedesaan telah 

dilaksanakan secara 

efektif dengan adanya 

APBDesa. Namun, peran 

organisasi-organisasi non 

pemerintah tidak 

maksimal karena 

kurangnya alokasi dana 

untuk melakukan 

aktivitas mereka. 

dari Dana 

Desa dalam 

APBDes. 

2. (Ismail 

Muhammad, 

widagdo 

Kuncara Ari, 

2016) 

Sistem Akuntansi 

Pengelolaan Dana 

Desa  

permasalahan utama 

yang timbul adalah 

rendahnya pengetahuan 

dari kepala desa terkait 

pengelolaan 

keuangandesa 

berdasarkan Permendagri 

No. 113/2015. Hal itu 

ditambah lagi dengan 

belum adanya tenaga 

pendamping dari 

Kabupaten Boyolali 

untuk membantu 

pengelolaan dana desa. 

Penelitian ini 

mengusulkan sistem 

terkomputerisasi untuk 

pelaporan dana desa 

sebagai solusi. Dengan 

sistem yang 

berkomputerisasi, 

pelaporan dana desa akan 

mampu dilakukan 

dengan cepat dan output 

laporan keuangannnya 

juga akan lebih handal 

dibanding dengan 

pelaporan secara manual. 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 

pertanggung 

jawaban dana 

infrastruktur  

dari Dana 

Desa dalam 

APBDes 

3. (Leonardo 

Yosua 

Liando, Linda 

Lambey, 

2017) 

Analisis 

Pengelolaan dan 

Pertanggung 

Jawaban Anggaran 

Pendapatan dan 

Pengelolaan dan 

pertanggungjawaban 

AnggaranPendapatan 

Dan Belanja Desa di 

Desa Kolongan 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 

pertanggung 
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Belanja Desa Di 

Desa Kolongan 

Kecamatan Kombi 

Kabupaten 

Minahasa 

Kecamatan Kombi 

Minahasa belum sesuai 

untuk pembuatan laporan 

pertanggungjawaban 

dikarenakan beberapa 

kendala seperti sumber 

daya manusia faktor 

pendidikan dari aparatur 

pemerintah desa yang 

ada ditingkat desa 

tergolong rendah, faktor 

usia perangkat desa yang 

menyebabkan lambannya 

pengoprasian komputer, 

banyaknya uraian kode 

rekening yang harus 

dihafalkan, dan 

kurangnya memhami 

aparat desa mengenai 

teknis pembuatan 

pelaporan 

pertanggungjawaban. 

jawaban dana 

infrastruktur 

dari Dana 

Desa dalam 

APBDes. 

4. (Prinato Tiar 

Panderiot, 

Novie Pioh, 

2018) 

Transparansi 

Pengelolaan Dana 

Desa Dalam 

Pembangunan 

Infrastuktur Desa 

Diat Kecamatan 

Lolak Kabupaten 

Bolang 

Kesediaan dan 

aksebilitas dokumen 

yang di adakan oleh tim 

pelaksana dana desa 

masih kurang efektif, 

dimana dalam kegiatan 

musrembang dan 

partisipasi masyarakat 

desa masih sangat 

rendah, karenakan 

kurangnya transparansi 

oleh pemerintah desa 

dalam memberikan 

kesediaan dokumen 

dalam pembangunan dan 

informasi mengenai dana 

desa kepada masyarakat 

Desa Diat Kecamatan 

Lolak Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 

pertanggung 

jawaban dana 

infrastruktur  

dari Dana 

Desa dalam 

APBDes. 

5. (Pujiyanti, 

Suhamo, 

2018) 

Analisis 

Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban 

Penggunaan Dana Desa 

di desa Pilang ditinjau 

dari perencanaan dan 

penganggaran, 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 
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Penggunaan Dana 

Desa 

pelaksanaan, 

penatausahaan, dan 

pertanggung jawaban 

masuk kategori sangat 

baik. karena pengelolaan 

keuangan desa di 

lakukan melalui 

musyawarah perencanaa, 

didukung kemampuan 

perangkat desa tentang 

teknologi akuntansi, 

selalu melakukan 

pencatatan atas transaksi 

yang terjadi secara tertib, 

dan menyampaikan 

laporan realisasi dan 

mempertanggung 

jawabkan realisasi 

pelaksanaan APBdes 

secara berkala setiap 

semester kepada Bupati. 

pertanggung 

jawaban dana 

infrastruktur 

dari Dana 

Desa  dalam 

APBDes. 

6. (Muhammad 

Dwi 

Nurfaisal, 

Dyah 

Mutiarin, 

2019) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa Dalam 

Pembangunan 

Infrastruktur di Desa 

Tegalrejo 

Kecamatan Gedang 

Sari Kabupaten 

Gunung Kidul 

Akuntabilitas 

pengelolaan dana desa 

untuk pembangunan 

infrastruktur desa 

tegalrejo kurang baik, 

disebabkan oleh 

beberapa masalah yaitu 

belum ada rincian waktu 

pelaksanaan,kurang 

transparan dalam 

menyampaikan laporan 

pengelolaan anggaran, 

masyarakat belum 

berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan 

pembangunan, perangkat 

desa kurang 

berkomunikasi dengan 

masyrakat, dan belum 

memaksimalkan 

pemanfaatan (SID) 

sebagai sarana untuk 

menginformasikan 

pengelolaan dana desa. 

Penulis 

menganalisis 

pelaporan 

dan 

pertanggung 

jawaban dana 

infrastruktur 

dari Dana 

Desa dalam 

APBDes. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah 

Pengelolaan Dan PertanggungJawaban Dana Infrastuktur dari Dana Desa Dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  Bencoy. Maka dari itu peneliti tertarik 

untuk mengambil judul Analisis Pengelolaan Dan PertanggungJawaban Dana 

Infrastuktur Dari Dana Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa masalah 

yang ada di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi yaitu 

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih terkendala 

terutama di bidang infrastuktur. 

2. Regulasi pemerintah daerah sering mendadak berubah dan bertambah. 

3. Realisasi pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes belum maksimal. 

4. Peranan APBDes terhadap pengembangan wilayah perdesaan masih 

rendah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dilatarbelakangi dari uraian di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada 

pembangunan infrastuktur? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola 

keuangan desa?  



10 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan infrasruktur desa. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan desa pada 

pembangunan infrastruktur 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, 

sehingga dapat memahami lebih dalam khusunya tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Infrastruktur Dari Dana Desa Dalam APBDes. 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa, 

kabupaten dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis 

terkait dengan pengelolaan APBDes. Perubahan dan perkembangan lingkungan 

pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru 

dalam hal pengelolaan APBDes Masalah tersebut memicu permintaan terhadap 

peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. 


