
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Keuangan Negara 

2.1.1.Keuangan Negara 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan 

kebutuhan yang tak terelakkan. Setiap pencapaian tujuan negara selalu terkait 

dengan keuangan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan 

negara.
1
Pengertian keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, 

keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, sedangkan dalam arti sempit 

keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola 

dan mempertanggungjawabkannya. 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud 

Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik Negara beruhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut”. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak 

dan kewajiban yang timbul karena : 

                                                           
1
Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm. 1. 
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a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat 

lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; 

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan 

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi 

obyek, subyek, proses, dan tujuan.Dari sisi obyek yang dimaksud dengan 

Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa 

uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud 

dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas 

yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan 

keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas 

mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh 

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan 

dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 
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Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan 

dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub 

bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang pengelolaan 

fiskal meliputi enamfungsi, yaitu sebagai berikut:
2
 

a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal 

Meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan 

perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan 

ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, evaluasi dan 

perkiraan perkembangan fiskaldalam rangka kerja sama internasional dan 

regional. 

b. Fungsi penganggaraan 

Meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan 

standar, norma pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis 

dan evaluasi di bidang APBN 

c. Fungsi administrasi perpajakan 

d. Fungsi administrasi kepabeanan 

e. Fungsi perbendaharaan (meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem dan 

prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaraan negara) 

f. Fungsi pengawasan keuangan (meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas 

devisa, dan sistem nilai tukar) 

 

Hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya 

kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada 

pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal 

                                                           
2
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 72-73. 
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penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah 

dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan 

pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan 

pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari 

perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 

 

2.1.2.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

APBN sering disebut juga Anggaran Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang tercantum dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2003 ialah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun 

secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran dalam 

satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. 

Dalam tahun anggaran, periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan, yaitu dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang kemudian dikukuhkan dalam 

pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

 

Sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan UU No. 17/2003, anggaran 

adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi 

akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapatdipertanggungjawabkan 

dengan menunjukan hasil berupa outcomeatau setidaknya output dari 

dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem 

penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk 

memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai 

instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untukmewujudkan 
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pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam 

rangka mencapai tujuan bernegara. 

 

Merujuk pasal 4 ayat 3 UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi : 

1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan 

untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, 

dan taman umum. 

2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk 

kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana 

pensiun. 

3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara 

teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang 

di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi 

sebagai stabilisator. 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan kemakmuran. Suatu negara dinilai berhasil melaksanakan pembangunan 

jika pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator terjadinya peningkatan pendapatan nasional suatu 

negara. Dan peningkatan pendapatan nasional berarti terjadi peningkatan 

produktivitas masyarakat. Sumber kekayaan negara yang berasal dari APBN 

menunjukkan bahwa uang negara tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada 

rakyat sebagai uang negara yang bersumber dari APBN. 
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2.2.Otonomi Daerah 

Dalam Negara Kesatuan, otonomi merupakan hak kewenangan Pemerintah Pusat 

yang sebagian didelegasikan (dilimpahkan atau diberikan) kepada daerah yang 

kemudian disebut desentralisasi. Menurut Rondineli,
3
 desentralisasi dalam arti 

luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat, baik kepada 

pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di 

daerah. Lebih jauh lagi, secara tegas Rondineli
4
 menyatakan bahwa desentralisasi 

merupakan pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan 

administrasi dari pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit 

pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swatantra-otorita, pemerintah 

daerah, dan non-pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan itu dapat 

dilakukan pemerintah pusat dalam beberapa bentuk, yaitu desentralisasi teritorial, 

desentralisasi fungsional (menurut dinas dan kepentingan), dan desentralisasi 

administratif (disebut dekonsentrasi). 

 

Penyerahan kewenangan ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik 

kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada 

sektor swasta. Selanjutnya Litvack dan Seddon membagi desentralisasi menjadi 

empat bentuk yang salah satunya adalah desentralisasi keuangan. Bentuk-bentuk 

desentralisasi tersebut, yaitu : 

a. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara 

positif di masyarakat. 

                                                           
3
Dennis A Rondineli, Government Decentralization in Comparative Perspective. Theory and 

Pratice in developing Country, International Review of Administrative Science, 1981. 
4
Ibid. 
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b. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : 

dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

menggali berbagai sumber dana. 

d. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan 

tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat. 

 

Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi 

panduan utama akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan 

penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintahan secara 

sentralistik. Desentralisasi juga diminati karena di dalamnya terkandung semangat 

demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah 

pembangunan. 

 

David Osborne dan Ted Gaebler menyatakan, ada beberapa manfaat dari sistem 

pemerintahan desentralisasi yaitu: 

a. Instansi yang didesentralisasikan akan lebih leluasa melakukan kebijakan, 

dapat menyesuaikan perubahan suasana di daerah, melakukan koordinasi dan 

menyatukan visi dengan dinas lainnya. 

b. Pelaksanaan sistem desentralisasi akan menjadikan instansi bekerja secara 

efektif, karena pegawainya secara langsung menghadapi tugas pemberian 

pelayanan dan permasalahannya. 
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c. Instansi yang didesentralisasikan akan menjadi lebih inovatif, karena mereka 

merasa mendapat kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksankan 

pekerjaannya. 

d. Penerapan sistem desentralisasi akan memberikan semangat bekerja dan 

meningkatkan produktivitas para pegawai. 

 

Adanya desentralisasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan memerlukan mutual understanding.
5
 Karena 

akan berpengaruh terhadap pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat 

daerah, dan dalam segi kearifan lokal diperlukan untuk mengisi aliran kekuasan 

dalam otonomi daerah yang harus terus mengalir sampai menjadi otonomi desa. 

 

Implementasi dari desentralisasi ini adalah otonomi daerah yaitu hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat 

terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan free will yang melekat pada 

diri manusia sebagai suatu anugerah yang paling berharga dari Tuhan.
6
 Dalam UU 

No. 23/2014 Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa daerah otonom selanjutnya 

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

                                                           
5
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT Grasindo, Jakarta, 2013, hlm. 130. 

6
Indra J. Piliang, dkk (ed),Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proykesi, Jakarta: Yayasan Harkat 

Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, 2003. 
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Berdasarkan UU No. 32/2004 desentralisasi dan otonomi ialah suatu hal yang 

berbeda pengertian. Dapat dilihat bahwa otonomi merupakan kewenangan asli 

yang diberikan undang-undang kepada daerah, sedangkan desentralisasi 

merupakan kewenangan delegatif bagi daerah karena berdasarkan undang-undang 

kewenangan tersebut diberikan oleh pusat kepada daerah.
7
 

 

Otonomi sendiri mempunyai tujuan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas 

dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penyerahan urusan ini adalah antara lain:
8
 

a. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang; 

b. Meningkatkan pelayanan masyarakat; 

c. Menumbuhkan kemandirian daerah; dan 

d. Meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 

 

Tujuan pemberian otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, 

dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan 

memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah antara lain, ialah : 

a. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, 

keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah. 

                                                           
7
Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 10-

11. 
8
Haw. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 76. 
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b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan 

bertanggung jawab. 

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan 

daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas. 

d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap 

terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah 

kabupatendan derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di 

kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah. 

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi 

badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, 

mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah. 

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam 

kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah 

kepada daerah dan tetapi juga dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai 

pembiayaan, sarana dan pra sarana, serta sumber daya manusia dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada 

yang menugaskan. 

 

2.3.Desentralisasi Fiskal 

Dengan adanya otonomi daerah ini, maka pemerintahan yang semulanya 

tersentralisasi di pusat didesentralisasikan kepada daerah-daerah. Proses dari 
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desentralisasi itu sendiri masih terus berjalan hingga saat ini di Indonesia. Dikenal 

ada empat proses desentralisasi yang terjadi di Indonesia yaitu desentralisasi 

fiskal, desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi 

ekonomi.Keempat desentralisasi tersebut akan saling terkait dan tidak terlepas 

antara satu dengan yang lainnya. 

 

Inti utama dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

ini adalah diakuinya desa sebagai suatu daerah otonom. Dengan demikian, desa 

diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya. Dengan dikelolanya 

sumber daya desa, salah satunya adalah keuangan, secara penuh oleh 

pemerintahan desa diharapkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai 

dengan maksimal. 

 

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan salah satu implementasi dari hubungan 

pemerintah pusat dan daerah, yang dimana desentralisasi fiskal merupakan inti 

dari desentralisasi. Karena untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan dari 

pusat kepada daerah membutuhkan biaya-biaya memadai. Desentralisasi fiskal 

merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-

sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih 

tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya, pemerintah daerah 

diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggarannya sendiri.  

 

Menurut Juli Panglima Saragih, bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses 

distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan 
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bidang pemerintahan yang dilimpahkan.
9
Dengan adanya desentralisasi fiskal 

maka diharapkan tata kelola keuangan menjadi transparan dan akuntabel serta 

dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah menjadi tepat 

sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil. 

 

Berdasarkan hal di atas hubungannya dengan desentralisasi fiskal ada dua hal 

yang menjadi pokok dari berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yaitu : 

1. Terkait dengan alokasi 10% dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia, 

dimana diperkirakan setiap desa akan menerima dana kurang lebih sebesar 1 

Milyar per tahun. 

2. Pembagian anggaran yang hampir seragam sekita 1 Milyar padahal kapasitas  

pengelolaan pemerintah desa sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui 

aturan-aturan desentralisasi fiscal yang mengatur besaran anggaran desa 

berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan  

pemerintah). 

 

Sehubungan dengan pendapatan desa, terdapat tambahan dalam UU No. 6/2014 

yaitu selain dari seluruh jenis pendapatan yang tercantum dalam Permendagri 

Nomor 37 Tahun 2007, pendapatan desa juga bersumber dari alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Alokasi dari APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan 

program yang berbasis desa secara merata dan  berkeadilan. Berbagai hal telah 

diatur secara lebih mendetail dalam UU No. 6/2014 dan PP No. 43/2014 

                                                           
9
Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 83. 
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khususnya terkait desentralisasi fiskal dalam pembahasan ini. Hal ini 

dimaksudkan agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber dayanya secara 

efisien dan dapat melaksanakan otonomi desa dengan lebih transparan dan 

akuntabel sesuai dengan visi dari desentralisasi fiskal. 

 

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut maka lingkup 

desentralisasi fiskal yang ada pada desa menjadi semakin luas. Dalam lingkup 

desentralisasi fiskal, desa mendapatkan tambahan pendapatan desa berupa alokasi 

dari APBN dan lain-lain pendapatan yang sah. 

 

2.4.Kewenangan  

2.4.1.Pengertian Kewenangan 

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku 

utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok 

pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan 

tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam 

banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. 

Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu 

dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang. 

 

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan 

istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). 

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata 
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Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat 

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 

 

Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari 

pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 

Sedangkan menurut P. Nicholai di sebutkan bahwa kewenangan adalah 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan 

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai 

timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk atau 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu.
10

 

 

Kewenangan pemerintah disebut juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (3) yaitu Kewenangan adalah hak dan kekuasaan 

pemerintah untuk menentukan atas mengambil kebijakan dalam rangka  

penyelenggaraan pemerintah.
11

 Seiring dengan prinsip utama dalam 

penyelenggaran negara hukum adalah asas legalitas, maka kewenangan dari 

pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh 

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah dan tidak boleh 

                                                           
10

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114512&val=5238 
11

Lihat Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 
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berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah 

menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang 

mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan 

secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal 

berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan 

sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang secara vertikal berarti kekuasaan 

tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan 

pemerintahan negara secara keseluruhan.
12

 

 

2.4.2.Sifat Kewenangan 

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, 

yaitu:
13

 

a. Terikat 

Wewenang pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan pada 

dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang 

tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan 

tentang isi dari keputusan yang diambil. 

b. Fakultatif 

Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha 

negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit 

                                                           
12

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72. 
13

Ibid, hlm. 78-79. 
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banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-

hal atu keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. 

c. Bebas 

Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi 

kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 

dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan. 

2.4.3.Sumber Kewenangan 

Kewenangan bersumber dari tiga cara, yaitu:
14

 

a. Atribusi 

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegasi 

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandat 

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. 

 

Berdasarkan hal tersebut untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu 

urusan pemerintahan, pemerintah dapat memperolehnya dari tiga cara, yaitu 

melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari 

ketiga sumber kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan 

kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari 

                                                           
14

Ibid, hlm. 74. 
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pemerintah dan hanya dapat dilakukan aparatur negara dengan tanggung jawab 

yang ditanggung sendiri. Selain itu perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut 

yang dilakukan sesuai kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum 

dibidang hukum administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara 

dan rakyat. Hal ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan 

berdasarkan kewenangan aparatur pemerintahan, yaitu:
15

 

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan 

(bestuursorganen) dengan prakarsa sendiri dan tanggungjawab sendiri. 

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum dibidang administrasi. 

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

2.5.Dana Perimbangan 

Implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah 

dalam hal pembangunan, dimana untuk menjalankan segala kewenangan di daerah 

memerlukan pembiayaan yang tidak murah sehingga perlu adanya bantuan dana 

juga dari pusat dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertical maupun 

horizontal dan dana tersebut dinamakan dana perimbangan. 
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Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi 

Negara Di Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 4. 



23 
 

Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16

Dana 

Perimbangan itu terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. 

Sumber pendanaan ini merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang 

alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Karena masing- masing jenis 

dana perimbangan tersebut saling berkaitan dan melengkapi. Pencantuman dana 

perimbangan tersebut dalam APBN bertujuan untuk memberikan kepastian 

pendanaan bagi daerah yang bersumber dari pusat.
17

 

 

2.5.1.Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil yang merupakan pembagian hasil penerimaan dari Sumber Daya 

Alam (SDA) dan penerimaan pajak. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari: 

PBB, BPHTB, PPh. Sedangkan DBH yang bersumber dari SDA berasal dari: 

kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, 

pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 

 

2.5.2.Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang dialokasikan dari APBN dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. 
17

Yuswanto, Op.Cit,  hlm. 171. 
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2.5.3.Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk 

membantu membiayai kebutuhan tertentu. Kebutuhan khusus yang dimaksud 

adalah:
18

 

a. Kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi 

umum. 

b. Kebutuhan yang merupakan komitmen yang berasal atau prioritas nasional. 

c. Kebutuhan untuk membiayai kebutuhan reboisasi dan penghijauan oleh daerah 

penghasil. 

 

Ketiga jenis dana ini merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sendiri, yang mana setiap jenis 

dana perimbangan memiliki fungsi masing-masing. 

 

2.6.Desa 

2.6.1.Desa 

Indonesia terbagi kedalam banyak daerah, tiap- tiap daerah di wilayah Indonesia 

merupakan susunan dari provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Basis konstitusional 

dari pembagian daerah ini diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang pada 

maksudnya pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian atas daerah 

besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 

Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ini menegaskan bahwa pasal ini 
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Haw Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 45. 
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memberikan adanya otonomi kepada daerah dengan susunan pemerintahan dalam 

daerah sampai level terendah, yaitu desa.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru saja 

disahkan ini, mempunyai tujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian 

hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam undang-undang 

ini jelas mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat 

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  yang dimaksud dengan “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 system Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”
19

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, desa 

adalah tempat, tanah, daerah. Desa juga mengandung arti sekelompok yang diluar 

kota merupakan kesatuan. Sedangkan Soetardjo Kartohadikoesumo menjelaskan 

bahwa desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana tempat tinggal suatu 

masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
20

 

 

                                                           
19

Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
20

C.S.T. Kansil, Desa Kita:Dalam Peraturan Tata Pemerintahan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, 

hlm. 194. 
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Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai 

batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat 

untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community. 

Desa sangat berkaitan erat dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada 

umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom 

tanpa ikatan hirarkhis-stuktural dengan struktur yang lebih tinggi.Desentralisasi 

ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai 

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 dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Upaya otonomi desa telah dilakukan sejak proklamasi kemerdekaan RI, 

mengalami ketidakjelasan, laluberpuncak pada tahun 2014. Desa diangkat 

Undang-Undang menjadi subyek kepemerintahan, merupakan reformasi bersifat 

otonomi paling sejati. Desentralisasi dan otonomi daerah sangat berkaitan erat 

dengan desa dan pemerintahan desa. Desa merupakan suatu tatanan 

ketatanegaraan yang bersifat asli dan mempunyai asal-usul yang bersifat khusus 

dalam konteks konstitualisme.  

 

Beberapa tempat daerah- daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” 

dalam ragam bahasa lainnya, namun tetap sama artinya desa. Misal di masyarakat 

Padang, dikenal dengan sebutan “nagari”. Secara etimologis kata desa berasal dari 

Bahasa sanksekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, nagaro, 

negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah 
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leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta 

memiliki batas yang jelas.
21

 

 

Sebagai pemerintahan level terkecil dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia, desa 

menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang 

kekuasaan. Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara, 

yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program 

pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Di sisi 

lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat bisa menyentuh langsung 

serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. 

 

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai 

entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, 

perencanaan desa dari bawah ke atas (bottom up) juga harus ditransformasikan 

menjadi village self planning, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang 

dimiliki oleh desa.
22

 

 

2.6.2.Alokasi Dana Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 9, yang 

dimaksud dengan Alokasi Dana Desaadalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

setelah dikurangi Dana Alokasi Desa. 
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Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 59. 
22

Rudy, Op.Cit, hlm 103. 
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Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten 

yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 

 

2.6.3.Maksud dan Tujuan Alokasi DanaDesa 

a. Maksud 

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa 

dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

 

b. Tujuan 

Alokasi DanaDesa bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya. 

2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan 

potensi yang ada. 

3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat. 

4) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. 

 


