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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen 

yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, 

melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan 

adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan 

kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena kebijakan 

public didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan , pelaksanaan 

melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta umtuk mencapai hasil yang 

optimal, maka implementasi kebijakan public harus dikendalikan. Dana Desa 

merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang 

meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur 

Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussiness 

process-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Dari pemaparan ahli 

tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi 

oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan 

ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Lemahnya sumberdaya menjadi salah 

satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang 

mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.  

Pelaksanaan keuangan daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya 

kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya 

daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, 

penyerapan belanja yang relatif lambat, masih tingginya dana idle yang tidak 

tergunakan dalam pengeluaran publik, dan kendala administratif pengelolaan 

keuangan yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang 

baik dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK. Masyarakat di daerah, khususnya di 

wilayah perdesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan 

dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya 

pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat 

desa. Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pembangunan desa, pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut mengakui kewenangan bagi desa dan 
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memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Pemerintah 

desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya 

pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan Desa sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa adalah dana APBN 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan 

tercatatkan di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, 

Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan 

pembangunan antardesa . 

Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian 

masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan 

menganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pendemi. Dana Desa 

merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa 

melalui APBDes.Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementrian Keuangan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional.  

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut, Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dengan judul “Analisis 

Penerapan Anggaran Desa Dalam Hubungannya Dengan Alokasi Dana Desa”, 

dengan lokasi penelitian di Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi, Kode Pos 61271, 

Kabupaten Sidoarjo. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan Anggaran Desa dalam hubungannya dengan 

Alokasi Dana Desa di  Desa Klurak, Kecamatan Candi , Kabupaten 

Sidoarjo? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis Penerapan Anggaran Desa dalam Hubungannya 

dengan Alokasi Dana Desa di Desa Wedoroklurak, Kecamatan Candi , 

Kabupaten Sidoarjo. 

1.4   Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian sejenis yang 

tertarik melakukan penelitian selanjutnya.  

2. Diharapkan mampu menambah dan mengembangkan informasi, 

khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Anggaran Desa dalam 

Hubungannya dengan Alokasi Dana Desa pada Desa Klurak Kabupaten 

Sidoarjo. 
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