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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat

menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta

memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan

penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta

peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa

di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak

istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa,

pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang

dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.
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Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat

istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau

nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan

pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang

dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara

integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 9 menyatakan

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan

kembali oleh desa.
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Biaya desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keungan desa ditentukan oleh

Kepala Desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) yang ditetapkan dengan peraturan  desa, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan oleh bupati/walikota berpedopan pada Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Kampung Baru Timur beserta belanja

desa

NO Uraian 2016 2017 2018
1 Dana Desa 605.947.000,00 763.870.000,00 734.539.000,00
2 Alokasi Dana

Desa
147.556.000,00 242.875.000,00 393.056.000,00

3 Bagi Hasil
Pajak dan
Retribusi
Daerah

- 15.152.000,00 10.940.000,00

4 Bantuan
Keuangan

Daerah

12.000.000,00 - 100.000.000,00

5 Pendapatan
Asli Desa
(PADes)

- - -

6 Pendapatan
Lain-Lain
Desa yang

Sah

- - -

7 Belanja
desa/pengelua

ran desa
setiap

tahunnya

1.182.945.000,00 1.059.525.000,00 1.254.757.800.00

8 Defisit
pertahunnya

(417.442.000,00) (37.578.000,00) (16.222.800,00)

Sumber Data : Peraturan Desa Kampung Baru Timur

Pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan

desa kampung baru timur terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
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Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Daerah. Namun pada Pendapatan

Asli Desa (PADes) dan Pendapatan Lain-lain Desa Kampung Baru Timur belum

ada.

Alokasi Dana Desa Merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari

pemerintah kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal sebesar

10% untuk desa.

Dalam penetapan sasaran ADD, pemerintah Kabupaten/Kota harus

melakukan perhitungan secara cermat. Penetapan ratio 10% adalah dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi dasar untuk

belanja pegawai negeri sipil daerah.

Oleh karena itu untuk menetapkan ADD secara tepat bagi masing masing

desa, sangat ditentukan oleh ketersediaan data resmi yang ada baik melalui data

profil desa, data monografi kecamatan, maupun data kabupaten/kota dalam angka.

Namun data tersebut harus secara detail menggambarkan keadaan desa

yang sesungguhnya, sehingga dalam proses penghitungan Nilai Bobot Desa

(sesuai variabel-variabel yang ditetapkan) tidak terjadi kekeliruan, yang dapat

berimplikasi terhadap kekeliruan dalam penetapan ADD bagi masing-masing

desa.

Tujuan Alokasi DanaDesa (ADD) adalah :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat

desa dan pemberdayaan masyarakat;
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c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara

praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah dan adanya Alokasi Dana Desa berdasarkan

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seharusnya desa lebih terbuka

(Transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan.

Di dalam proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban menurut Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014, desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Kecamatan. Serta menyampaikan kepada masyarakat tentang

realisasi penggunaan anggaran desa.

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan

bahwa :
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”Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa”

Dengan adanya hak otonom diharapkan desa dapat mengelola

keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber

pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada

kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan

keistimewaannya tersebut. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah

daerah maupun pemerintahan pusat masih sangat kuat.

Desa belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan

berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat. Penyusunan dan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya diisi dengan

kegiatan atau program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal

kegiatan pembangunan fisik.

Desa kampung baru timur selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Ini

terjadi akibat kurang maksimalnya desa memanfaatkan potensi yang ada di desa

tersebut, serta kurangnya pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakt

melalui Usaha Kecil Menengah (UKM).

Berdasasarkan dari hasil pengamatan penulis di Desa Kampung Baru

Timur adapun penelitian yang ingin di tulis oleh peneliti yaitu tentang

akuntabilitas dari kantor desa terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban kantor

desa dalam pengeloaan keuangan desa.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus dapat mencapai maksud dan

tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi Pelaksanaan
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Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Salah satu faktor yang penting dalam pemerintah desa adalah keuangan

desa. Karena keuangan desa memiliki peranan yang penting karena tidak mungkin

bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan desa dengan efektif dan efisien tanpa

adanya dukungan dana yang memadai, maka kemampuan desa tergantung pada

besar kecilnya dan macam-macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan

desa. Oleh karena itu dengan adanya gotong royong bersama dalam pengelolaan

Keuangan Desa harus dapat diupayakan seoptimal mungkin untuk mencapai

penyelenggaraan pemerintah desa yang berdaya guna dan menghasilkan

pendapatan desa yang kian meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik

melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu Analisis

Pengelolaan Keuangan Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian

ini adalah

1. Bagaimana Pengelolaan Kauangan di Desa Kampung Baru Timur

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan

Singingi.
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahu Bagaimana Pengelolaan Keuangan di Desa Kampung

Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan

Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah : diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pemerintah, baik pemerintah daerah yang ada di wilayah

Kampung Baru Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa : diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi

kepentingan penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang

dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan
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penelitian, definisi konsep, konsep operasional,

pandangan islam tentang konsep penelitian,

penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis

penelitian, sumber data penelitian, populasi dan

sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi,

struktur organisasi, aktivitas organisasi, serta visi

dan misi organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan

bagian pembahasan yang mengintepretasikan hasil

dari analisa data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan

pembahasan serta saran-saran yang diberikan

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.


