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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang lebih bercorak desentralisasi. Peraturan pemerintah tentang 

otonomi daerah yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1999 yaitu kebijakan 

otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah   

tentang dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Bagaimanapun desentralisasi dan demokrasi lokal merupakan 

solusi yang manusiawi dan paling canggih bagi pengelolaan pemerintahan dan 

pembangunan. Kebijakan peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah 

tercantum dalam Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 

dan UU Nomor 32 Tahun  2004. Desa merupakan tingkatan yang paling bawah di 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah desa dalam bentuk memberikan kewenangan 

terhadap pengurusan dan pembagunan desa yang mandiri dari sektor ekonomi 

pengelolahan keuangan desa. 

Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya 

pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga 
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terdepan  dalam   sistem   pemerintahan   Republik   Indonesia   dan   berhadapan 

langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting, sehingga sukses atau 

tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada 

seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam mengimplementasikan peranan, 

fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Sebelum diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan 

keuangan desa telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014. Peraturan terbaru mengenai keuangan desa tersebut melingkupi 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa, dalam asas pengelolahan keuangan desa, keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas- asas transparan, akutanbel, partisipatif, serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 

satu tahun yaitu dimulai pada 1 januari sampai dengan 31 Desember. Sistem 

pengelolaan keuangan desa di dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa seluruh tahapan yang meliputi kegiatan  

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

keuangan desa diatur langsung oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa 

yang lain sebagai unsur dalam penyegelaraan pengelolahan keuangan desa.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuagan 

tahunan Pemerintah Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dari uang serta barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
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dan kewajiban desa. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan 

pembiayaan desa. 

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan 

karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat memiliki peranan penting terutama dalam hal pelayanan publik, selain 

itu pemerintah desa merupakan jalur terdekat untuk menyampaikan segala jenis 

informasi dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat. Penelitian ini menganalisis 

tentang kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa dengan dasar Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang 

berlokasi di Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 

dengan alasan akses dan sumber daya manusia yang minim terhadap pembaruan 

teknologi dikarenakan aparatur pemerintah desa yang sudah mulai memasuki 

masa pensiun. Penelitian ini berjutujan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan 

pemerintah desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang 

sebagai pelayan masyarakat di desa. Maka dari itu, mulai dari tahap pemahaman 

pemerintah terhadap peraturan terbaru, tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pertangung jawaban, hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan 

agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat 

itu sendiri. Ketika pengelolaan keuangan desa sudah dikelola dengan baik dan 

benar maka pendapatan desa tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal. 

keuangan yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa 

menambah pendapatan asli daerah. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat desa itu sendiri. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti menganggap penting 

untuk mengangkat tema penelitian yang  berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti 

mengacu pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek penelitian di 

daerah yang berbeda dan dengan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Atas dasar latar belakang diatas, penyusunan usulan penelitian ini diberi judul: 

“ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA (Studi kasus Desa Kedungwinong  Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka lahirlah beberapa pertanya  an yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman Pemerintah Desa terhadap Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ? 

2. Bagaimana Pemahaman Pemerintah Desa Terhadap alur pengelolaan 

keuangan desa ? 

3. Bagaimana penerapan Pemerintah Desa Terhadap alur perencanaan menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ? 

4. Bagaimana penerapan Pemerintah Desa Terhadap alur pelaksanaan menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ? 
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5. Bagaimana penerapan Pemerintah Desa Terhadap alur penatausahaan  

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ? 

6. Bagimana penerapan Pemerintah Desa Terhadap alur pelaporan menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ? 

7. Bagimana penerapan Pemerintah Desa Terhadap alur pertanggungjawaban 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 ? 

8. Bagimana peran Pemerintah Desa dalam proses mekanisme dan proses 

pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 ? 

9. Bagimana pemahaman Pemerintah Desa dalam tahap persiapan pengelolaan 

keuangan ? 

10. Bagimana pemahaman Pemerintah Desa terhadap tugas di dalam pembinaan 

tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Pemerintah Desa terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui pemahaman Pemerintah Desa mengenai alur pengelolaan 

keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

3. Untuk mengetahui penerapan didalam alur perencanaan pengelolaan 

keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. 
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4. Untuk mengetahui penerapan didalam alur pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. 

5. Untuk mengetahui penerapan didalam alur penatausahaan pengelolaan 

keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. 

6. Untuk mengetahui penerapan didalam alur pelaporan pengelolaan keuangan 

desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

7. Untuk mengetahui penerapan didalam alur pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. 

8. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam proses mekanisme dan 

proses pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018. 

9. Untuk mengetahui pemahaman Pemerintah Desa dalam tahap persiapan 

pengelolaan keuangan. 

10. Untuk mengetahui pemahaman Pemerintah Desa terhadap tugas di dalam 

pembinaan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan 

yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik itu konstribusi teoritis maupun kontribusi praktik yaitu berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam memahami pengelolaan aset desa pada Pemerintahan Desa  

Kedungwinong  Kecamatan Nguter  Kabupaten  Sukoharjo secara khusus dan 

tepat. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang mendasari 

pengelolaan keuangan desa, terutama mengenai pengelolaan keuangan desa yang 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan keuangan Desa.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat 

dalam hal penataan desa dan pengelolaan desa dalam menentukan kebijakan 

maupun dalam upaya yang meningkatkan peranan aparatur desa dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

Bagi pemerintah desa dalam lingkup Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini 

diharapakan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk 

lebih mengoptimalkan peranannya secara profesional dalam mengelola keuangan 

desa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi 

masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait 

pengelolaan keuangan desa yang penerapannya sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas 

menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti dan kerangka 

teori. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai 

semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu subjek penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber data , teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Desa, lokasi 

Penelitian, hasil penelitian, interprestasi hasil penelitaian. 

BAB V:  PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, 

serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk objek 

penelitian maupun bagi peneliti selanjutmya.    

 


