
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  
 

 

1.1 Latar Belakang 

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses 

politik yang berjalan secara stimulan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. 

Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan 

politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang 

bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. 

(Dwipayana, 2003:5)  

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi 

memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik 

hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan 

keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi 

pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara 

lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk 

perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus 

politics dari oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai 

(partygovernment). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa 

desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong 
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peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam 

pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi 

yang tersedia di masyarakat daerah, kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya 

produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat 

pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling 

lengkap, yaitu pemerintahan desa. Desa merupakan tingkat pemerintahan yang 

paling rendah dan memiliki otonomi sendiri  yaitu otonomi desa, yang benar-

benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. 

A.W Wijaja mengatakan  di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa desa bukan kelurahan 

memiliki kewenangan, mengatur, mengurus, dan mengadministrasikan 

kewenagan tersebut, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemberian 

kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No 113 

Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam PP No 43 

Tahun 2014 seharusnya Desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel 

terhadap proses pengelolaan keuangan kepada masyarakat.  

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas pendapatan desa, 

belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan 

uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun 

angaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri 

atas: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, 

Bagian Dari Retribusi Kabupaten Atau Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), 
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Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Dan Desa lainnya, Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga. 

(Hanif Nurcholis, 2011: 83) 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh kembali oleh desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan 

yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan 

bahwa: 

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban dan pengawasan keuangan desa".  

 

Sehingga dengan hak otonom tersebut 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 dana dari 

pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat.  

Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa 

dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat. Penyusunan dan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya 

diisi dengan kegiatan atau program-program yang dibutuhkan oleh 
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masyarakat, semisal kegiatan pembangunan fisik, akan tetapi kadangkala 

pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan 

sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas 

kurang dan lain-lain), bahkan ada yang sama sekali tidak atau belum 

dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam APBDesa tidak akan terjadi apabila ada keterlibatan aktif masyarakat 

mulai dari tahap perencanaan (MUSRENBANGDES), pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan hingga pertangungg jawabannya. 

Desa Talang Jerinjing  merupakan salah satu desa yang berada di 

kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan hasil 

pemekaran dari desa Pekan Heran yang berjumlah 4133 jiwa dengan 1215 KK 

denga luas wilayah 105 HA. Salah satu kendala yang dirasakan oleh desa 

talang jerinjing terkait keterbatasan dalam keuangan desa, Seringkali 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara 

penerimaan dengan pengeluaran, selain itu sumber pendapatan desa talang 

jerinjing sebagian besar tergantung pada dana bantuan dari pemerintah seperti 

Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan Keuangan pemerintah, Provinsi, 

Kabupaten dan lain-lain.  

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Talang Jerinjing Tahun 

2016 

No Jenis Pendapatan Desa Anggaran 

1 PADESA Rp.        1.000.000 

2 Bagi Hasil Pajak - 

3 Bagi Hasil Retribusi Rp.        1.000.000 

4 ADD Rp.    111.800.000 

5 Bantuan Keuangan Pemerintah - 

6 Bantuan Keuangan Provinsi Rp.        6.000.000 
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7 Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 1.207.724.000 

8 Hibah - 

 Jumlah Rp. 1.327.524.000 

 

Tabel 1.2 Rincian Anggaran Belanja Desa Talang Jerinjing Tahun 2016 

No Jenis Belanja Desa Anggaran 

1 Belanja Pegawai Honororium  Rp.     117.574.000 

2 Belanja Barang atau Jasa Rp.  1.170.400.000 

3 Belanja Modal Rp.       25.390.000 

4 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Rp.         4.700.000 

5 Belanja Hibah Rp.       20.950.000 

6 Belanja Bantuan Sosial - 

7 Belanja Bantuan Keuangan Rp.       25.100.000 

8 Belanja Tak Terduga - 

 Jumlah Rp.  1.364.114.000 

 

Dari tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa anggaran Belanja desa 

Talang jerinjing lebih besar dari pada anggaran pendapatan desa talang 

Jerinjing. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor utama  

yaitu Pertama: desa talang jerinjing memiliki pendapatan asli desa yang kecil 

dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil 

pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa talang jerinjing rendah. Ketiga: 

rendahnya dana operasional desa talang jerinjing untuk menjalankan 

pelayanan. 

Permasalahan lain yang  terjadi di desa Talang Jerinjing yaitu 

jarangnya kantor desa yang buka atau beroperasi setiap hari, banyak kantor 

desa yang hanya buka sekali dalam seminggu hal ini membuat masyarakat 

sulit jika memiliki keperluan dikantor desa, dalam memberikan pelayanan dan 

informasi kepada masyarakat baik Administrasi Desa maupun data-data lain 
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dilakukan dirumah perangkat desa yang bersangkutan, dengan demikian 

penerapan azas responbilitas, trasparansi, dan akuntabilitas tentu tidak akan 

berjalan dengan baik.  

Begitu juga dengan pencatatan pembukuan keuangan yang seharusnya 

dikelola bersama dengan perangkat desa lainnya di dalam pengunaan dari 

keuangan desa tersebut  hanya di kelola oleh Kepala Desa dan Bendahara 

Desa saja sehinga banyak dari perangkat desa yang lainnya tidak mengetahui 

dengan pasti dana yang digunakan untuk pembangunan desa.  

Partisipasi masyarakat desa Talang Jerinjing dalam pengawasan 

pengelolaan  keuangan desa masih sangat kurang, banyak masyarakat yang 

tidak terlalu perduli dengan pengelolaan keuangan desa yang ada di desanya 

dan menganggap hanya sebagai urusan pemerintah desa.  

Selain itu trasparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat 

masih sangat minim, banyak anggota BPD, PKK, LPM dan lain-lain di desa 

Talang Jerinjing yang tidak mendapat undangan dalam pelaksanaan 

MUSRENBANGDES atau mendapat undangan tetapi tidak hadir di dalam 

pelaksanaan MUSRENBANGDES sehingga kehadiran dari masyarakat desa 

di dalam pelaksanaan MUSRENBANGDES sangat sedikit. Hal ini 

menyebabkan masyarakat desa kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa, keadaan ini juga diperburuk dengan minimnya 

informasi yang diberikan kepada masyarakat, dapat dibuktikan dengan tidak 

adanya informasi kepada masyarakat ataupun informasi yang dapat dilihat 
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oleh masyarakat dipapan pengumuman desa yang seharusnya memuat hasil 

dari MUSRENBANGDES. 

Desa Talang Jerinjing belum mampu mencari sumber-sumber 

pendapatan asli desa yang dapat menunjang keuangan desa, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat tergantung dengan Bagian 

Dana Perimbangan (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah           

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara yang dilakukan penulis 

di desa Talang Jerinjing penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi 

desa dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa 

2. Kurang trasparanya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa 

kepada masarakat,  dan kurangnya keterlibatan pegawai kantor desa dalam 

pengelolaan keuangan desa 

3. Terbatasnya keuangan desa yang disebabkan desa belum mampu 

mengembangkan pontensi yang ada di desa, sehingga biaya oprasional 

desa masih mengandalkan bantuan pemerintah seperti ADD, Bantuan 

Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah 

dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalahan dan gejala-gejala yang telah dipaparkan dan 

dijelaskan  penulis, yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa 

Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan menganalisa permasalahan yang ada dengan melakukan 
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penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan 

Keuangan Desa Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat 

Kabupaten Indragiri Hulu” 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Pengelolaann keuangan desa bertujuan untuk penyelengaraan 

pemerintahan desa yang out-putnya berupa pelayan public, pembagunan, 

perlindungan masyarakat, serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat, 

untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

pusat melalui pemerintah daerah berupaya memberdayakan desa demi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan penulis dapat 

dirumuskan pokok penelitian yakni: 

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Talang Jerinjing 

Kecamatan Rengat Barat ? 

2. Faktor apa saja yang menjadi  hambatan di dalam pengelolaan keuangan 

desa Talang Jerinjing di Kecamatan rengat Barat 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa 

Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi  hambatan di dalam 

pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan rengat 

Barat 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan menambah ilmu administrasi pada khususnya 

b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

masukan kepada pihak yang berkepentingan 

c. Secara Akademis, yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi 

peneliti selanjutnya dalam penelitian permasalahan yang sama. 

1.4 Fokus Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dan luasnya 

ruang lingkup penelitian maka penulis memberikan batasan terhadap masalah-

masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana pengelolaan keuangan 

desa di Kecamatan Rengat Barat pada Desa Talang Jerinjing yang menjadi 

sample daerah penelitian.\ 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian Analisis 

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat 

Barat terdiri dari: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan Masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA  

 Terdiri dari telaah teori, penelitian terdahulu, pandangan islam, 

kerangaka penelitian, definisi konsep, konsep operasional, indikator 

dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan semple dan metode 

analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

 Terdiri dari sejarah singkat Kecamatan Rengat Barat, Keadaan 

Geografis, Keadaan Domografi dan Pemerintahan Kecamatan 

Rengat Barat 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Meliputi hasil penelitian, data responden dan hasil Analisis 

Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rengat Barat. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis 

terhadap hasil penelitian 



 

 


