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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki 

karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan 

dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini 

dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu 

berdiri. 

Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi 

pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 

Tahun 1945. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan 

cita-cita kemerekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 

(Huda,2015:212). 

Mengingat pentingnya wilayah desa dalam struktur kepemerintahan nasional 

maka berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah 

Indonesia, di antaranya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintah Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah 
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Daerah, dan Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Namun dalam pelaksanaanya, beberapa pengaturan mengenai desa tersebut belum 

dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu 

pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut tentang kedudukan 

masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, 

serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan 

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat 

mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 

Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 60 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan upaya 

untuk mengwhujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan 

desa. Munculnya Undang-Undang desa tersebut semakain memberikan keluasaan 

kepada desa untuk melakukan perencanaan pengawasan, pengendalian dan 

evaluasi kebijakan-kebijkan yang di keluarkan oleh desa. Banyak posisi positif 

yang diharapkan dengan munculnya Undang-Undang tersebut, akan tetapi  di sisi 

lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika 

pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi 

dengan munculnya undang-undang tersebut. 

Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut 

implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa 

lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang 

lebih bersifat strategik. 
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Dengan ada nya Undang-Undang Tentang Desa tersebut membuat 

peningkatan keuangan desa setiap tahunnya. Pada Pasal 72 menjelaskan sumber 

pendapatan Desa terdiri dari 

a. Pendapatan asli Desa terdiri dari atas usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

c. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

e. Hibah dan sambangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan 

f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

Berikut adalah tabel penerimaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Naga 

Beralih Kecematan Kampar Utara 

Tabel 1.1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naga Beralih Kecematan 

Kampar Utara 

NO Tahun Anggaran Jumlah Penangung jawab 

1 2015 504.949.818,50 Kepala Desa 

2 2016 1.016.706.950 Kepala Desa 

Sumber:Bendahara Desa Naga Berali Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa pada tahun 2016 berjumlah 1.016.706.950 dan telah di terima oleh kepala 

desa, dibandingkan pada tahun sebelumya yaitu tahun tahun 2015, pada tahun 

2016 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami 

peningkatan yang mana pada tahun 2015 Anggaran Pendapatan Desa berjumlah 

504.949.818,50  kenaikan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 

2016 merupakan dampak positif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa  yang mana desa mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di 

Desa Naga Beralih dengan rincian sebagai berikut; 

Tabel 1.2. 

RincianAPBDesDesa Naga BeralihKecamatanKampr Utara Tahun 2016 

Uraian JumlahAnggaran (RP) 

1. PendapatanDesa Rp 1.016.706.950 

a. BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa Rp 341.972.950 

b. BidangPembangunan Rp 575.886.000 

c. BidangPemerdayaanMasyarakat Rp 33.248.000 

d. BidangPembinaanMasyarakat Rp11.600.000 

2. Dana Desa 
Rp621.196.000 

3. AlokasiDana Desa 
Rp379.788.600 

4. Dana BagiHasilPajak Daerah Rp. 12.297.300 

5. Dana BagiHasilRetribusi Daerah 
Rp. 3.425.050 

Sumber: Kantor Desa Naga BeralihKecamatan Kampar Utara  Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat penggunaan anggaran lebih besar 

kepada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, 

sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat masih kecil hanya 33.248.000 dan itu 

untuk pelatihan kepada perangkat desa, 11.600.00 untuk pembinaan masyarakat 

yang di berikan kepada kegitan pemuda dan kegitan ibu pkk.    

Kesiapan merupakan hal utama yang harus di lakukan baik individu maupun 

oleh organisasi dalam melakukan sesuatu, kesiapan juga diartikan sebagai alat 

kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud dan tanpa adanya kesiapan 

pemerintah desa maka target undang-undang tentang desa tersebut tidak akan 

tercapai dengan baik. 

Menurut David dalam Dumilah Ayuningtyas(2013:15) Manejemen strategis 

dapat di fenisikan sebagai seni dan ilmu dalam 

memformulasikan,mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsi (cross-funcional) yang memungkinkan bagi organisasi untuk 

mencapai tujuan-tujuannya, sedangakn menurut Irham Fahmi (2014:2) 

Manejemen strategis adalah suatu rencana yang di susun dan di kelola dengan 

memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencaana tersebut 

bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. 

Dalam mengimplementasikan keuangan desa Naga Beralih belum 

sepenuhnya sesuai dengan yang dengan yang di harapkan Undang- undang No 6 

Tahun 2014 yaitu, (1) membina dan meningkatkan perekonomian mayarakat desa 

serta mengintegrasikannya, (2)mengembangkan sumber pendapatan desa dan 

perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3)mendirikan Badan Usaha Milik 



6 
 

 
 

Desa (BUMDes) yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong 

royong. 

Kebijakan-kebijakan yang di buat Desa Naga Beralih dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa yaitu ada  

usaha ekonomi desa ( UED) dan adanya memberia bibit unggul untu pertanian. 

Desa Naga Beralih mempunyai banyak potensi dalam meningkatkan 

perekonomian desa dan mengembangkan pendapatan desa yang selama ini belum 

mampu di tingkatkan oleh pemerintahan desa, di desa Naga Beralih banyak 

terdapat singkong yang selama ini hanya di jual dalam bentuk mentah,dalam 

bentuk olahan kripik dan tapai, jika singkong ini bisa di olah dalam berbagai 

variasi makanan,dan aneka rasa kripik dan dibungkus dengan kemasan menarik di 

pasarkan dengan baik dan memamfaatkan teknologi hal ini tentu akan mampu 

meningkatakan perekonomian masyarakat. 

Di Desa Naga beralih juga terdapat mata air perbukitan yang jernih dan bisa 

langsung di minum,jika sumber air perbukitan ini di kelola dengan baik tentu akan 

memudahkan masyarakat memperoleh air bersih dan air inipun bisa di jual kedesa 

–desa lain nya dengan begitu akan meningkatakan pendapatan desa dan 

menghujudakan pembangunan yang partispatif yang mana yang teah di contohkan 

Desa Rumbio dengan mata air sekumbang yang sudah banyak di kenal 

masyarakat. 

 Namun sejauh ini dalam mengoptimalkan dan meningkatkan sumber yang 

ada tersebut sangat minim di lakukan oleh Pemerintahan Desa Naga Beralih, Hal 

ini dapat di lihat belum adanya Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) kurang  nya 
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pemberikan modal, pelatihan dan bembinaan kepada masyarakat bagai mana cara 

meningkat perekonomian dan bagai mana cara pengelolaan hasil alam yang ada  

menjadi produk yang mempunyai  harga jual ekonomis  yang akan mampu 

peningkatan pendapatan masyarakat di samping kerja sebagi petani karet. 

Tabel 1.3 

Penggunaan Anggaran  Desa Naga Beralih Tahun Anggaran 2015 

 

NO Belanja Anggaran 

1 Belanja pegawai 157.600.000 

2 Operasional kantor 40.452.129 

3 Belanja barang dan jasa 25.052.129 

4 Belanja modal  15.400.000 

5 Pembinaan masyarakat desa  18.100.000 

6 Pembangunan semenisasi 90.185.000 

7  Pembangunan portal 7.500.000 

8 Pembangunan poskamling 15.000.000 

9 Pembangunan drainase type s4 64.067.689 

10 Pembangunan pagar MDA 99.545.000 

11 Biaya penyusunan RPJM desa 2015-2020 12.500.000 

Jumlah Belanja  504.949.818 

Sumber : Kantor Kepala Desa Naga Beralih Tahun 2017 

 

Dari tabel 1.3 dapat kita lihart bahwa penngunaan anngran pada tahun 

2015 lebih banyak di gunakan pada belanja fisik,seperti pembangunansemenisasi, 

pembangunan pagar MDA,Pembangunan portal dan poskamling.Dari 

pembangunan portal dan poskamling pemerintah desa terkesan hanya 
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menghabiskan anggaran yang ada, karena sejak di bangun sampai saat ini portal 

dan poskambling tidak pernah di fungsikan,di sisi lain masyarakat desa tidak 

membutuhkan pembangunan portal dan poskamling tersebut. 

Tabel 1.4 

Jumlah Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan masyaraka Desa Naga 

Beralih Tahun 2016 

N

no. 
Belanja 

Jumlah (Rp) 

Anggaran Realisasi 
Tidak 

Terealisasi 

1

1 

 Pembangunan Desa 

 pembangunan jalan desa 

 pembangunan  fisik kantor 

 Pembangunan kebersihan 

lingkungan 

 

384.071.000     

14.690.000 

80.900.000 

 

 

384.071.000 

10.450.000 

65.650.000 

 

- 

4.240.000 

15.250.000 

2

2 

Pemberdayaan Masyarakat: 

 Pelatihan Kepala Desa dan 

Perangkat  

 Peningkatan Kapasilitas 

Masyarakat 

 Pemberdayaan Posyandu 

 

 

26.748.000 

 

4.000.000 

 

2.500.000 

 

 

26.748.000 

 

4.000.000 

 

2.500.000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

3

3 

 Pembinaan Kemasyarakatan: 

 Pembinaan  PKK 

 pembinaan pemuda dan 

olahraga 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

 

 

- 

- 

 

Jumlah 520.909.000 501.419.000 19.490.000 

Sumber: Kantor Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara 2017 
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Berdasrkan tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa jumlah uang yang terrialisasi 

hanya 501.419.000,hal tersebut belum sesuai dengan apa yang di harapkan 

peraturan perundang-undangan tentang desa yang menetapkan bahwa 70% 

keuangan desa haru di gunakam untuk pemberdayaann masyarakat desa. 

Kemudian jika,Desa Naga Beralih Mendapatkan Keuangan desa sebesar 1 

Miliar rupiah tentunya dapat tentunya dapat memenuhi anspirasi 

masyarakat,Masyarakat merupakan objek yang memliki hak tertinggi terhadapat 

hasil implementasi keuangan desa.Serta dengan keuangan desa yang ada sangat di 

harapkan pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 akan berjalan sebagaimana yang di harapkan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 20 Oktober 

2016 dilapangan pemerintah desa belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas 

dan wewenang yang di berikan dan menyalurkan keuangan desa yang telah 

pemerintah berikan.Peneliti dalam kesempakatan ini juga mengumpulkan 

beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam pengadaan (pembangunan) 

untuk Pemerintahan Desa Naga beralih,yakni sebagai berikut: 

1. Pengadaan Rumah Layak Huni 

2. Pengadaan  Greenac atau parit (tali air) 

3. Pengandaan dan perbaikan jalan 

4. Pengandaan rumah posyandu 

5. Pengandaan jaringan irigasi 
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Selanjutnya,mengenai data Pembangunan fisik hingga saat ini data yang 

tercatat dari Desa Naga Beralih  tentang infrastruktur adalah sebagai 

Berikut: 

 

Tabel 1.5 

Data Infrastruktur Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara 

No Infrastruktur 2015 2016 

1 Pasar Desa -        - 

2 Pembangunan fisik kantor Desa -    

3 Pos Pelayanan Terpadu -         - 

4 Sanggar Seni  Dan Taman Bacaan -          - 

5 Jaringan Irigasi -          - 

6 Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan -         - 

7 Embung Desa -         - 

8 Tempat Pengelolaan Air Minum Berskala Desa -        - 

9 Jalan Pertanian     

10 Drainase    

11  Pagar MDA    

12   Pembanguna Portal     

13  Pembanguan Poskambling    

14 Pembangunan semenisasi    

15 Jalan Desa      

16  BUMDes - - 

Sumber:Kantor Desa Naga Beralih Tahun 2017 
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Tabel 1.6 

RPJM ( Rancangan pembangunan Jangka menengah ) Desa Naga Beralih 

Tahun 2016 -2021 

 

No Gagasan Kegiatan Lokasi Volume Dan 

Satuan 

1 Pembangunan Jalan Usaha 

Tani 

-Dusun Kp.Baru 

-Dusun Pouong 

-Dusun Naga Beralih 

1000 Meter 

1500 Meter 

500 Meter 

2 Perbaiki Jembatan -Dusun Naga Beralih 

-Dusun Poluong 

6x15 Meter 

6x15 Meter 

3 Pembangunan Drainase -Dusun Kp.Baru 

-Dusun Naga Beralih 

-Dusun Sp.Raya 

0,15x50x2000 Meter 

0,15x50x2000 Meter 

0,15x50x1500 Meter 

4 Pembangunan Jalan 

Semenisasi 

-Dusun Sp.Raya 

-Dusun Naga Beralih 

-Dusun Poluong 

12x12x1000 Meter 

12x12x1000 Meter 

12x2x21000 Meter 

5 Pembangunan Turap Tebing -Dusu Kp.Baru 

-Dusun Naga Beralih 

3000 Meter 

1500 Meter 

6 Pembangunan Boux Coulfer -Dusun Kp.Baru 5 Unit 

7 Pembangunan Jalan Produktif -Dusun Kp.Baru 6x5000 Meter 

8 Pembangunan Irigasi Sawah Semua Dusun 400 Hektar 

9 Optimalisasi/Normalisasi 

Aliran Parit/Sungai 

Pangalungan 

Dusun Kp.Baru 4000 Meter 

10 Pembangunan Mck Umum Semua Dusun 4x6 Meter 

11 Optimalisasi/Aliran Sungai Desa 5000 Meter 

12 Insenttif Guru Taman 

Pendidikan Quran/TPA 

-Dusun Sp.Raya 

-Dusun Naga Beralih 

-Dusun Poluoong 

-Dusun Kp.Baru 

Rp.100.000 Perbulan 

Rp.100.000 Perbulan 

Rp.100.000 Perbulan 

Rp.100.000 Perbulan 

13 Perawatan/Pemeriharaan TPU Dusun Sp.Raya 1000 M2 

14 Pembangunan Rumah Layak 

Huni 

-Dusun Sp.Raya 

-Dusun Naga Beralih 

-Dusun Poluong 

-Dusun Kp.Baru 

6 Unit 

6 Uinit 

6 Unit 

6 Unit 

15 Pengadaan Mobiler 

PDTA/MDTA 

-Dusun Sp.Raya 

-Dusun Naga Beralih 

-Dusun Kp.Baru 

65 Unit 

45 Unit 

70 Unit 

Sumber.Kantor Desa Naga Beralih Tahun 20117 
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Dari tabel 1.6  kita dapat dapat  pembangunan akan di lakukan Desa Naga  

Beralih selama 6 tahun,keuangan desa sebagian besar di alokasikan untuk 

perbaikan / meningkatkan fisik jalan,gedung,irigasi,turap teping,grainase yang 

kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat 

sedikit kali desa mengarahkan bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal 

pembentukan BUMDES,Bank desa,pasar desa,pinjaman modal secara bergulir 

tanpa ada bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT di 

wilayahnya,pengembangan produk ungulan desa,ataupun kegiatan produktif 

lainya. 

Dengan kata lain Keuangan Desa Naga Beralih  selama ini cendrung 

sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing Dusun tanpa memberikan  

kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat,bahkan 

implementasinya belum optimal. 

Alasan peneliti memilih keuangan desa sebagai bahan penelitian di 

karenakan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

keduanya berasal dari dana transfer Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa di bandingkan dengan 

sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain.Apabila keuangan desa benar-

benar  di implementasikan dengan baik dan jujur maka,akan meningkatkan 

pelayanan publikdi pedesaan,partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat ,dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan 

masyarakat desa. 
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Dengan ada beberapa kesenjanga di ataslah penulis tertarik mengambil 

judul“ Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa “(Studi Di Desa Naga Beralih, kecematan 

Kampar utara) 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka 

rumusanmasalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah administrasi pengelolaan keuangan pemerintah Desa 

Naga Beralih dalam melaksanakan Keuangan Desa melalui Undang 

undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar 

Utara ? 

2. Apa faktor penghambat yaang di hadapi pemerintah Desa dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang undang 

Nomor 6 Tahun di Desa Naga Beralih Kecematan Kampar utara ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui administrasi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa 

Naga Beralih dalam melaksanakan Keuangan Desa melalui Undang 

undang Nomor 6  Tahun 2014 di Desa Naga Beralih Kecematan Kampar 

Utara. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang di hadapi pemerintah Desa 

dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang 

undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Naga Beralih Kecematan Kampar 

Utara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya terkait dengan  

pengelolaan keuangan dan kepemerintahan desa.  

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi Pemerintah Desa naga beralih kecamatan kampar utara 

sebagai penyelenggara kepemerintahan desa dan Pemerintah kabupaten 

kampar agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari 

bentuk alternatif pengelolaan keuangan yang baik dalam implementasi 

kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan Latar Belakang Masalah,Perumusan 

Masalah,Tujuan Penelitian Mamfaat Penelitian Dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 
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Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku 

dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian,jenis dan 

sumber,data,populasi dan sampel,metode pengumpulan data,dan 

teknik pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang geografi Desa Naga Beralih 

Kecamtan Kampar Utara.  

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang di lakukan oleh 

penulis. 

BAB VI KESIMPULAN PENELITIAN 

Dari berbagai pembahsan di atas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang di anggap perlu. 


