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BAB I 

PEMBUKAAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di Indonesia. 

Desa memiliki tanggungjawab menjalankan fungsi pelayanan publik. Desa 

merupakan organisasi paling penting dalam pemerintahan, karena 

melayani masyarakat langsung atau organisasi pemerintah yang dekat 

dengan masyarakat. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang 

memperkuat Struktur Pemerintahan Negara.
1
 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 

tentang desa, dimana dinyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
2
 

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Dimana dalam desa tersebut 

memiliki perangkat desa dan peraturan desa yang harus ditaati dan 
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dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Desa merupakan 

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
3
  

Dalam pemerintahan desa terdapat Kepala Desa sebagai Kepala 

Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur 

Pemerintahan Desa. Hak wewenang dan kewajiban Pimpinan Pemerintah 

Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Menurut UU No. 

6 tahun 2014 Bab IV pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan 

dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

desa.
4
 

Dalam hal ini  melalui Lembaga Pemerintahan Desa, desa dituntut 

untuk mengurusi dan mengatur desanya sendiri. Sesuai dengan Sistem 

Desentralisasi. Bahwa daerah dan desa diberi kewenangan untuk 

mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri. Maka dari itu untuk 

melancarkan kinerja Pemerintahan Desa dalam mengurusi dan mengatur 

desa dibutuhkan pendapatan agar tujuan untuk memajukan dan 

menyejahterakan masyarakat dapat berjalan dengan baik.  

Pendapatan desa dapat dihasilkan melalui Pendapatan Asli Desa. 

Sesuai yang dinyatakan pada UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 menyatakan 

bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 
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dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah.
5
 

Sumber Pendapatan Desa yang lain yang dapat digunakan untuk 

menambah pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa atau yang sering 

disebut dengan ADD.  

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota. Seperti yang dijelaskan pada UU No. 6 tahun 

2014 bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

Penggunaan Anggaran Alokasi dan Desa adalah sebesar 30% (tiga 

puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, 

dan 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
6
 

Atas pernyataan Undang – undang tersebut, Pemerintahan Desa 

diharapkan mampu untuk mengurus dan mengelola Pendapatan Desa 

tersebut baik Pendapatan Asli Desa maupun Pendapatan Desa yang lain, 

untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud 

meliputi pembangunan, perlindungan, keamanan, dan lain sebagainya. 

Sesuai dengan fungsi dana desa yaitu, dana desa digunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

dan kemayarakatan. 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
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pertangungjawaban desa.
7
 Dalam hal Keuangan Desa, Pemerintah Desa 

wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. 

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah desa 

wajib melibatkan masyarakat desa yang di representasikan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga program yang dijalankan 

Pemerintah Desa sesuai dengan keadaan yang ada di desa tersebut. 

Seluruh kegiatan transaksi yang ada di desa harus dicatat sehingga data 

untuk pertanggungjawaban akan jelas dengan bukti nyata. 

Dengan adanya APBDes akan mempermudah Pemerintah Desa 

dan masyarakat untuk melihat perkembangan desa tersebut. APBDes akan 

menunjukkan pengelolaan keuangan yang digunakan selama satu tahun 

terakhir. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah 

peraturan desa yang memuat sumber – sumber penerimaan dan alokasi 

pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari 

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk menganalisa perkembangan realisasi APBDes 

beberapa tahun sebelumnya. Dengan ini maka akan bisa dilihat 

perkembangan realisasi APBDes. 

Setelah dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 desa menjadi 

perhatian dari semua pihak hal ini di karenakan pemberian dana desa yang 

semakin besar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ini menandakan 

bahwa Pemerintah ingin memajukan desa, sesuai dengan janji dari 
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Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Selain niat yang kuat dari 

Pemerintah untuk memajukan desa, hal ini harus dibantu dengan dukungan 

dari seluruh stakeholder agar tujuan Pemerintah untuk memajukan dan 

memperbaiki desa berjalan lancar dengan diadakannya dana desa.  

Dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan Kepala Desa 

beserta Perangkat Desa yang memiliki kualitas yang mumpuni. Mereka 

harus memahami tentang regulasi desa. Apabila tidak pengelolaan 

keuangan desa tidak akan berjalan dengan semestinya. Tetapi dalam 

faktanya tidak, banyak yang belum paham mengenai penyusunan Alokasi 

Dana Desa ini. Selama ini Design dan RAB serta dokumen lainnya 

disusun asal jadi saja tidak memperhatikan tata cara dan kaidah teknis atau 

unsur akademisnya, yang diutamakan Pemerintah Desa hanya formalitas 

saja soal kebenaran isi adalah urusan kemudian.
8
  

Menurut Moermahadi Soerja Djanegara, BPK belum melakukan 

audit pelaporan dana desa, hal ini dikarenakan banyak permasalahan 

terkait pengelolaan dana desa tersebut seperti, adanya perbedaan persepsi 

yang menjadi kendala utama realisasi dana desa yang terjadi hampir 

disemua desa.
9
 Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah dalam memperbaiki 

desa seharusnya ada dukungan dari masyarakat dan stakeholder yang ada 

di desa dan membantu pengawasan dalam pengalokasian dana desa supaya 

tidak terjadi penyelewengan dana desa. 
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Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di salah 

satu desa yang berada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yaitu Desa 

Banjarejo. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Desa Banjarejo terdiri dari 4 dusun, 

yaitu Dusun Banjarejo, Dusun Segunung, Dusun Sekolo, dan Dusun Villa 

Siberi. Desa Banjarejo ini berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati dan 

Kecamatan Ungaran Barat.  

Desa Banjarejo salah satu desa yang jauh dari Kabupaten Kendal 

dan Kecamatan Boja. Sehingga warga susah untuk melakukan administrasi 

yang berhubungan di Kecamatan Boja dan Kabupaten. Jarak antara desa 

dengan Kecamatan sangatlah jauh. Desa Banjarejo dengan Kecamatan 

Boja berjarak 13 km.
10

 Walaupun jarak antara desa dengan Pemerintah 

jauh tetapi Desa Banjarejo mampu meningkatkan Realisasi APBDes  

setiap tahunnya. 

Menurut Bapak Hartomo selaku Kaur Keuangan Desa Banjarejo 

menyatakan sebagai berikut : 

“bahwa masyarakat sangat berpengaruh dalam mendongkrak 

perkembangan Pendapatan Asli Desa (PAD). Menurut beliau kalau 

hanya mengandalkan pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) 

perkembangan Desa Banjarejo akan mengalami hambatan. Karena 

Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang berada di 

perbatasan sehingga mendapatkan perlakukan yang tidak sama 

dengan desa yang berada di wilayah Kecamatan atau 

Kabupaten.”
11
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Di bawah ini merupakan tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 – 2017 di Desa Banjarejo : 

Tabel 1  

Realisasi APBDes Kelurahan Banjarejo  

Tahun Anggaran 2015 – 2017 

 

No. Uraian 
TA 2015 TA 2016 TA 2017 

Rp Rp Rp 

1. Pendapatan Desa 813.492.549 1.051.624.351 1.286.632.771 

2. Belanja Desa 772.452.549 1.161.575.002 1.286.632.771 

3. Pembiayaan Desa - 109.950.651 - 

Sumber : Kelurahan Banjarejo (APB Desa Banjarejo 2015 – 2017) 

Dari tabel di atas bisa kita lihat pada poin Pendapatan Desa, dalam 

pertahun Pendapatan Desa di Desa Banjarejo mengalami kenaikan. Pada 

tahun 2015 Pendapatan Desa mengalami kenaikan yang signifikan dimana 

kenaikan mencapai 209% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 

mengalami kenaikan namun tidak seperti pada tahun 2015, pada tahun 

2016 hanya mengalami kenaikan sebesar 29%. Pada tahun 2017 juga 

mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun memang mengalami 

kenaikan,tetapi presentase kenaikan tidak stabil. 

Dari Tabel 1 pada Belanja Desa, setiap tahunnya mengalami 

kenaikan. Kenaikan sebesar 194% pada Belanja Desa tahun 2015 dari 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 50% dari 

tahun 2015. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Perbandingan 

presentase kenaikan antara tahun 2015 dengan 2016 memang sangat 

signifikan. Pada Pembiayaan Desa pada tahun 2015 dan 2017 tidak 

tercantum pengeluaran dalam Pembiayaan Desa, tetapi pada tahun 2016 
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APBDes Kelurahan Banjarejo mengalami Defisit pada Pembiayaan Desa 

sebesar 109 juta. 

Dari pemaparan tabel di atas bisa dilihat bahwa adanya 

peningkatan Realisasi APBDes Desa Banjarejo di setiap tahunnya 

meskipun peningkatannya belum stabil. Sehingga pada penelitian ini 

penulis akan mengambil penelitian pada tahun anggaran 2015 sampai 

2017 karena pada tahun tersebut APBDes Desa Banjarejo mengalami 

peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu penulis 

akan mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penulisan skripsi 

dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Anggaran 2015 – 2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Realisasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Banjarejo Kecamatan 

Boja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 – 2017 ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 
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Anggaran 2015 – 2017. Memberikan gambaran penggunaan dana desa di 

Desa Banjarejo Kecamatan Boja. 

D. Manfaat Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis berharap penelitian ini memberikan 

banyak manfaat dari berbagai pihak, manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis yaitu, bahwa seluruh 

tahapan penelitin dan hasil penelitian diharapkan mampu memperluas 

wawasan, dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Banjarejo.  

2. Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis yang diharapkan oleh penulis yaitu, bahwa 

hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya, 

dan berguna juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakuan 

kajian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

 

E. Kerangka Teori 

1. Desa 

Desa berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “dhesi” yang berarti 

tanah kelahiran. Desa identik dengan agraris dan kesederhanaannya, 

apabila kita mendengar kata desa di benak kita bahwa desa merupakan 

suatu tempat yang masih alami yang belum banyak terpengaruh 

dengan berbagai macam gangguan seperti polusi udara, pabrik industri 

atau pun lainnya.  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah 

kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang 

Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang 

merupakan kesatuan.
12

 

Menurut Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13

  

Menurut Undang – Undang No. 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui Negara.
14

  

Menurut R. H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan 

masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam 

suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya; memiliki ikatan lahir dan 

batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama 

– sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; 
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memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan 

dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangga sendiri.
15

 

Jadi, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di suatu 

wilayah tertentu dan diatur oleh hukum, dimana memiliki hak untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri. 

2. Pemerintahan Desa 

 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16

 Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
17

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa 

adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari : 

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa; 

b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas : 

1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang 

diketuai oleh sekretaris desa; 

2) Unsur Pelaksanaan Teknis, yaitu unsur pembantu 

Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di 
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lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain 

– lain. 

3) Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala desa di 

wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.
18

 

  Adapun tugas, fungsi dan wewenang dari  unsur Pemerintah Desa 

sebagai berikut : 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan unsur pimpinan dalam Pemerintah 

Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun. Di Desa 

Banjarejo Kepala Desa bisa menjabat sebanyak dua kali periode. 

Seperti yang terjadi saat ini Bapak Tony Dwi Susanto selaku 

Kepala Desa Banjarejo menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 

dua kali periode.  

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan desa, dan kemasyarakatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang 

sebagai berikut 
19

: 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan 

bersama BPD. 
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4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa 

mengenai APBDes untuk dibahas da ditetapkan bersama BPD. 

5. Membina kehidupan masyarakat desa. 

6. Membina perekonomian desa. 

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8. Mewakili desanya di dala dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

oeraturan perundang – undangan. 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

10. Melaksaakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa 

mempunyai kewajiban sebagai berikut
20

 : 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang – Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 
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6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

Pemerintahan Desa. 

7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – 

undangan. 

8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. 

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desa. 

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial 

budaya dan adat istiadat. 

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

b. Sekretaris Desa 

  Sekretaris Desa merupakan salah satu unsur pembantu 

Kepala Desa. Sekretaris Desa merupakan unsur staff yang 

mengetuai Sekretariat Desa. Sekretaris desa diangkat oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota atas nama Bupati / Walikota. 

Sesuai dengan permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sekretaris Desa 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut
21

 : 
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 www.pemerintahdesasukanegara.blogspot.co.id terbit pada Februari 2017 Tugas Sekretaris Desa 

di akses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 10:42 WIB 
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1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, 

dan aministrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 

BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya. 

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana 

Anggaran Pendapaan dan Belanja Desa, menginventarisir data 

– data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

c. Kepala Dusun 

  Kepala Dusun merupakan perangkat desa yang bertugas 

membantu Kepala Desa di wilayah dusun tersebut. Di Desa 

Banjarejo Kepala Dusun di sebut sebagai Kamituwo yang 

menguasai satu wilayah atau satu dusun. Untuk menjalankan 

tugasnya, kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut
22

 : 

                                                           
22

 www.desasenting.blogspot.co.id Tugas Pokok Kepala Dusun diakses pada tanggal 18 Januari 

2018 pukul 11:14 WIB 

http://www.desasenting.blogspot.co.id/
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1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kerjanya. 

2. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, 

pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya. 

3. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala Desa di 

wilayah kerjanya. 

4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Desa. 

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa. Di Desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga, 

yaitu Pemerintah Desa dan BPD. BPD berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Di Desa Banjarejo BPD terdiri dari 5 orang. 

Dimana anggota tersebut merupakan wakil dari masyarakat desa 

tersebut. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun. Untuk 

menjalankan tugas dan fungsi BPD memiliki wewenang sebagai 

berikut
23

 : 

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

desa dan peraturan Kepala Desa. 

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

                                                           
23

 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Erlangga, 

2011, Hlm :77 
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4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

5. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

6. Menyusun tata tertib BPD 

3. Otonomi Desa 

Otonomi Desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Desa dan rumah 

tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dan hanya masyarakat desa 

bersangkutan boleh ikut campur dalam urusan Pemerintahan Desa. 

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa 

menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang – undangan yang 

berlaku.
24

  

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal – 

usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi 

antarindividu dalam masyarakat atau merupak hasil cipta, rasa dan 

karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul 

keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata 

kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun 

                                                           
24

 Prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, 

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012, Hlm : 166 
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tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi ole keanekaragaman 

asal – usul dan adat istiadat masyarakatnya.
25

 

4. Keuangan Desa 

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

ba rang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.
26

 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
27

 

Keuangan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan 

APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa didanai oleh APBD, sedangkan 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa didanai oleh APBN.
28

 Pemerintah desa wajib 

mengelola keuangan desa secara transparan dan partisipatif, terbuka 

dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Sistem 

                                                           
25

 Prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, 

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012, Hlm : 168 
26

 Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
27

 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Erlangga, 

2011, Hlm : 81 
28

 ibid 
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pengelolaan Keuangan Desa mengikuti sistem Anggaran Nasional dan 

Daerah , yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBDes 

berlaku dalam kurun waktu satu tahun. 

Menurut Muhammad Arif, pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yng meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan desa.
29

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari 

Muhammad Arif karena teori ini lebih cocok digunakan untuk 

penelitian mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana 

Keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan 

Desa.
30

 Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak 

Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa yang menyatakan sebagai 

berikut : 

 “di Desa Banjarejo sebelum perumusan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa setiap dusun melakukan musyawarah 

dusun terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan apa yang 

dibutuhkan di dusun tersebut. Kemudian BPD melakukan musyawarah 

desa untuk menentukan skala prioritas untuk penyusunan APBDes 

                                                           
29

 Muhammad Arif, Tata cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, 

Pekanbaru : Red Post Press, 2007, Hlm : 32 
30

 Ibid, Hlm : 83 
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yang mengikut sertakan dari pihak remaja, ibu PKK, tokoh 

masyarakat, dan warga. Setelah adanya musyawarah desa BPD 

menampung semua usulan warga kemudian ditentukan skala prioritas 

kebutuhan mana yang sangat dibutuhkan sesuai dengan dana yang 

ada. Kemudian setelah musyawarah ini perencanaan APBDes 

diberikan kepada Pemerintah Desa. Namun pada hal ini pemerintah 

desa hanya sebagai fasilitator saja”
31

 

Dalam APBDes akan terlihat apa saja program kerja yang akan 

dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun berjalan. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas : 

a. Pendapatan Desa  

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

Pendapatan Desa terdiri atas : 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes); 

2. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota; 

3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota; 

4. Alokasi Dana Desa(ADD); 

5. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan desa 

lainnya; 

6. Hibah; 

7. Sumbangan pihak ketiga. 

 

                                                           
31 Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan selaku Sekretaris Desa di Desa Banjarejo. 

Wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa Banjarejo pukul 10:15 WIB 



 

21 
 

b. Belanja Desa 

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening 

desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh desa. Belanja Desa terdiri atas : 

1. Belanja Langsung terdiri atas : 

a) Belanja pegawai; 

b) Belanja barang dan jasa; 

c) Belanja modal. 

2. Belanja tidak langsung terdiri atas : 

a) Belanja pegawai / penghasilan tetap; 

b) Belanja subsidi; 

c) Belanja hibah (pembatasan hibah); 

d) Belanja bantuan sosial; 

e) Belanja bantuan keuangan; 

f) Belanja tak terduga. 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan Desa meliputisemua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa 

terdiri atas : 

1. Penerimaan pembiayaan mencakup : 
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a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya. 

b) Pencarian dana cadangan; 

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 

d) Penerimaan pinjaman. 

 

2. Pengeluaran pembiayaan mencakup : 

a) Pembentukan dana cadangan; 

b) Penyertaan modal desa; 

c) Pembayaran utang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan Metode Penelitian 

Kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan 

perilaku yang diamati.
32

  

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan  secara triangulasi (gabungan), analisis 

                                                           
32

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2008, 

Hlm :21 
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data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.
33

 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif. 

Penulis akan mendiskripsikan dan menganalisis mengenai Anggaran 

Perencanaan dan Belanja Desa di Desa Banjarejo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil 

langsung oleh penulis ditempat penelitian yaitu di Kelurahan 

Banjarejo. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan 

penyusunan APBDes.  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen referensi.
34

 Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Tahun 2014 – 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Banjarejo Tahun 2015 – 2020. 

 

 

 

                                                           
33

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung : Alfabeta, 2015, 

Hlm :13 
34

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung : Alfabeta, 2014, Hlm:62 
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3. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengambilan data 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan 

penulis kepada narasumber yang terkait dengan penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Toni Dwi Susanto 

selaku Kepala Desa Banjarejo, Bapak Hendri Kurniawan selaku 

Sekretaris Desa Banjarejo, Bapak Hartomo selaku Kaur Keuangan 

Desa Banjarejo, Perangkat Desa Banjarejo, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Mayarakat Desa 

Banjarejo. 

b. Dokumentasi Observasi 

Dokumentasi observasi adalah informasi yang diperoleh 

penulis melalui sumber – sumber bacaan seperti jurnal, buku, studi 

perpustakaan dan melalui sumber informasi yang berhubungan 

dengan penelitian terkait.  

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Tahun 2014 – 2017, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Tahun 2015 – 2017, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah  (RPJM) Desa Banjarejo Tahun 2015 – 2020. 
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4. Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penulis 

menggunakan teknis analisis data menurut Miles dan Huberman.
 35

 

Teknik analisis data yang dimaksut adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pengumpulan Data. Pada tahap ini penulis melakukan 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang telah ditentukan sejak awal. 

b. Tahap Reduksi Data. Reduksi Data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis 

dari lapangan. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memebuang bagian 

data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga 

memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

c. Tahap Display Data. Tahap ini merupakan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

d. Tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Tahap ini merupakan 

tahap akhir dari proses penelitian. Tahap ini dimaknai sebagai 

penarikan arti data yang telah disampaikan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab. Dimana 

di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Dan di setiap sub bab terdapat 

pemaparan yang menjelaskan tentang judul penelitian. Adapun 

Sistematika Penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini penulis akan 

memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab II merupakan bab yang berisikan mengenai gambaran umum 

Kelurahan Banjarejo. Gambaran umum dalam penelitian ini yaitu 

mengenai Gambaran Umum Kabupaten Kendal, Gambaran Umum 

Kecamatan Boja, dan Gambaran Umum Desa Banjarejo yang meliputi 

Kondisi Geografis, Kondisi Administratif, Demografi Desa Banjarejo, 

Perekonomian Desa Banjarejo, Sarana dan Prasana desa Banjarejo. 

Adapun Gambaran Umum Pemerintahan Desa Banjarejo yang meliputi 

Visi dan Misi desa Banjarejo, Struktur Pemerintahan Desa, Perkembangan 

Pendidikan Masyarakat Desa Banjarejo, dan Arah Kebijakan Desa 

Banajarejo. 

Bab III merupakan bab yang memaparkan mengenai Analisis 

Realisasi APBDes Kelurahan Banjarejo Tahun 2015 – 2017. Pada Bab ini 

penulis akan menunjukkan analisis beserta hasil dari APBDes Kelurahan 

Banjarejo dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Strategi Pembangunan Desa 

Banjarejo, Faktor kunci dan Asumsi Keberhasilan Desa Banjarejo. Dalam 
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penelitian ini penulis terfokuskan pada analisis Pendapatan Desa dan 

Belanja Desa. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Dan akan memberikan beberapa saran untuk 

perbaikan dalam menjalankan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Kelurahan Boja Tahun Anggaran 2015 sampai tahun 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


