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ABSTRAK

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ADI JAYA KECAMATAN
TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

ELISABETH SIRINGO RINGO

Kewenangan mengelola dana desa ini adalah hal yang baru di desa Adi Jaya. Desa
Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah
menerima alokasi dana desa sejak tahun 2015 untuk mewujudkan pengelolaan
keuangan desa yang baik ada beberapa hal kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , dan pertanggung jawaban dengan
selanjutnya permasalahan dari data skripsi inilah adalah untuk mengetahui
pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pengelolaan keuangan desa di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.

Metode penelitian di lakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan
menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya diolah secara deskriptif
kualitatif. Adapun faktor penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa
Adi Jaya adalah terlambat nya transfer uang dari Pusat dan Kabupaten Lampung
Tengah ke desa Adi Jaya seharusnya uang di terima di awal bulan januari justru
desa Adi Jaya menerima uang dari pusat dan kabupaten di awal bulan juni,
perencanaan anggaran belanja desa yang masih kurang tepat sasaran, Kurangnya
musyawarah antar pengurus dan masyarakat untuk meninjau ulang anggaran
belanja desa sehingga dirasa anggaran yang sekarang masih belum tepat, masih
kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari Kabupaten
Lampung Tengah, Kurangnya keterlibatan petugas dan masyarakat dalam
menjaga fasilitas dan prasarana desa.
Kata kunci : Desa, Pengelolaan Keuangan Desa , Alokasi Dana Desa .
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 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 dan di hormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintah desa merupakan

salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung

dibawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa

diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan

daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan

dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian

kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya

sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga
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permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial

budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah

mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di

dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015

telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa

yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39

Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang

Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer

berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab

yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip

akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan

keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran

pelaksanaan danpelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
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Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan

masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa

menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas

transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang

dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum

diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi

kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki

prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya

serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki

risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur

pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan

sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah

desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki

pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta

memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan

pertanggungjawaban.

Oleh sebab itu, sebagaimana dalam Undang-UndangDesa, pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu
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memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat

peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum

dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif

menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan

Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan  berguna bagi Tim

Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah.

Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa

dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata

kelola.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi

tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-

Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnya dengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang- Undang)
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2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa

serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-

sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan

daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi

daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah semakin berat sehingga harus

dilimpahkan kepada daerah-daerah dibawahnya dalam hal ini adalah

pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah, dijelaskan desa selanjutnya disebut 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 dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa

sebagai penyeleggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban

serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas

bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan

baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan

yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan

tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan

dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal itu

pemerintahan desa. permusyawaratan desa

Dalam menyusun dan mengelola anggaran,kepala desa dibantu oleh badan yang

bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun

sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di
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Pemerintahan Desa maka, pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah

keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama sama dengan

rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak

diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu

saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Dalam proses penyusunan rancangan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKPDesa) antara lain :

a) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran

dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;

b) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih

menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5(lima) tahun ;

c) RPJMDesa di tetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala

Desa dilantik;

d) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun

RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan

hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

e) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari

tahun anggaran sebelumnya.
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Uraian tersebut diatas merupakan indikator dan sasaran kinerja pemerintah desa

yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja desa.

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus

dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan arah dan kebijakan umum,

pemerintah desa menyusun strategi dan prioritas tersebut dan dengan

pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan desa pemerintah menyiapkan

rancangan APBDesa.

Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan

desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat

pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah

oleh BUMDesa dimaksudkan bukan hanya menjadi motor penggerak roda-roda

prekonomian desa tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa.

Untuk itu pengelolaan keuangan desa ini harus ditangani secara

proffesional,sehingga kedua maksud tersebut dapat dicapai.

Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah

daerah. Setiap aparat di desa Adi Jaya di tuntut untuk mampu mengelola alokasi

dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan. Desa Adi

Jaya selalu berusaha untuk berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang
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tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terlebih , dengan

dikeluarkan alokasi dana desa oleh pemerintah menjadikan desa Adi Jaya

semakin mudah untuk berkembang. Tetapi, terdapat masalah pokok pada

pelaksanaannya alokasi dana desa di desa Adi Jaya yaitu kurangnya sumber daya

manusia handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya

profesionalitas aparat desa Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Seperti

yang disebutkan oleh Bapak Ngatino HS selaku kepala desa Adi Jaya Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bahwa hanya terdapat dua orang

aparat desa yang berlatar belakang sarjana selebihnya adalah lulusan sekolah

menengah atas. Padahal, untuk menentukan program-program yang akan

dijalankan memerlukan analisi yang tepat terhadap masalah-masalah desa

sehingga dapat di buat program atau kegiatan desa yang sesuai dengan maslah

tersebut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar

masyarakat desa terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan

pentingnya pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat desa

yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan

berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat desa. Karena

masyarakat desa yang sebagian besar berpendidikan rendahtentu berpengaruh

terhadap kemampuan aparat desa yang rendah sebab aparat desa dibuat dan

dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di desa tersebut.

Selain dari segi kualitas aparat desa berdasarkan wawancara dengan Bapak

Ngatino HS masalah lain terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang

mau turut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Hanya ada beberapa
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anggota aparat desa yang bersedia membantu pelaksanaan alokasi dana desa ,

sedangkan aparat desa lainnya lebih tertarikmencari uang untuk memenuhi

kebutuhan pribadinya. Hal itu disebabkan oleh pemikiran aparat desa yang

realistis ekonomi dengan berpikir bahwa pekerjaan yang dilakukannya lebih

menguntungkan dari pada tunjangan yang didapat aparat desa. Fenomena ini

dapat sedikit mencerminkan keseriusan aparat desa Adi Jaya dalam menjalankan

profesinya sebagai aparat desa yang dampaknya pada profesionalitas aparat desa

tersebut, dan Masyarakat di desa Adi Jaya belum sepenuhnya mengetahui alokasi

dana desa dan sistem pengelolaan keuangan desa.Kurangnya sumber informasi

serta saran yang dapat membantu kepala desa dan aparat desa dalam

mengalokasikan dana sehingga tercipta keterbukaan antara masyarakat dan pihak

pengelola keuangan desa.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai ide

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa Adi Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ?
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2. Apasajakah faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan

keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Kabupaten Lampung Tengah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampug Tengah.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa

Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampug Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dari Segi Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan praktis pemikiran bagi

pembangunan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum keuangan

daerah khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

b. Dari Segi  Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah pengetahuan penulis

dalam bidang hukum keuangan daerah khususnya mengenai pengelolaan

keuangan desa dan juga untuk menambah bahan kepustakaan sebagai
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bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan, persyaratan dalam

menempuh ujian sarjana pada fakultas hukum bagian hukum administrasi

negara.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,menyatakan

bahwa 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 usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia1.

A.W.Widjaja mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung

di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

1Nurmayani,2015.Hukum Administrasi Daerah.Universitas Lampung.Bandar lampung.Hlm 106



14

(dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di

luar kota yang merupakan kesatuan.

2.2 Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Seorang kepala desa bukan semata-mata kepala pemerintahan di desa tetapi juga

merupakan bapak bagi seluruh penduduk yang dipimpinnya, meskipun kepala

desa mempunyai saluran-saluran dan atasan formal,kepala desa harus bersikap

sebagai pimpinan informal di desanya.

Menurut pendapat M.Rozy2,agar lebih berhasil dalam melaksanakan tugasnya

sebagai agen pemerintah maka setiap kepala desa hendaknya mempunyai sifat:

1. Bisa mengasuh

Artinya dapat mengasuh penduduk desa dengan baik selaku seorang

bapak yang bijaksana.

2. Mampu berbicara

Artinya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berbicara serta

menjelaskan suatu masalah,baik kebawah (kepada penduduk

desa),maupun pihak atas (Lurah,Camat,Bupati,Gubernur) mengenai

persoalan yang mengenai kepentingan warganya.

2Rozy,M.1983,Penduduk dan Pembangunan.PT.Raja Grafindo Perkasa.Jakarta.Hlm64
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3. Bersedia dibicarakan

Artinya siap sedia dan berhati lapang dalam menerima kritik serta

saran,baik yang diberikan oleh pihak pemuka-pemuka (para pemimpin

informal) maupun dari penduduk itu sendiri atas segala pelaksanaan

tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya selaku pemimpin

desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa. Dalam melaksanakan tugasnya,wewenang kepala desa sebagaimana diatur

dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,yaitu:

a. Memimpin,penyelenggaraan pemerintah desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

c. Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan aset desa;

d. Menetapkan peraturan desa;

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

f. Membina kehidupan masyarakat desa;

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

h. Membina dan meningkatkan prekonomian desa serta mengintegrasikan

agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
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k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankandan 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 desayang bersih dan bebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme;

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan;

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

desa;
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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; dan

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam

mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-

perbedaan hal ini disebabkan karena,para ahli meninjau pengertian dari sudut

yang berbeda-beda. ada yang meninjau pengelolaan dari segi

fungsi,benda,kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatau kesatuan.

Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung

pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut James A.F Stoner,

memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan merupakan proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota
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organisasi dan pengguna sumberdaya-smberdaya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.3

Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengangaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa4.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan

adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan

sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujujan organisasi

yang telah ditentukan.Keuangan desa merupakan faktor yang esensial karena

dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibutuhkan adanya dana

atau uang.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan desa

diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau

prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas Kesatuan,yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua

pendapatan dan Belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen

anggaran desa;

3Stoner,James A.F,2006.Management Englewood Chiffs.N J:Prentice Hal,Inc.Hlm43
4
Arif,Muhammad,2007.Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru :ReD Post

Press.Hlm32
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2. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar

setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalm dokumen

anggaran desa;

3. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya

anggaran untuk setiap tahun anggaran;

4. Asas Spesialitas,yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap

kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;

5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yangmenentukan bahwa

setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di

pertanggugjawabkan kepada masyarakat desa,sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

6. Asas Proporsionalitas ,yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangn

desa;

7. Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan

keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

8. Asas Keterbukaan,yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap

memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan;

9. Asas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK)

yang bebas dan mandiri,yaitu asas atau prinsip yang memberikan
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kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa

dengan tidak di pengaruhi oleh siapapun;

10. Asas Value For Money,yaitu asas atu prinsip yang menekankan bahwa

dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara

ekonomis,efisien dan efektif;

11. Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam

pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan

kepada aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi,

sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN)dapat diminimalkan;

12. Asas Pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki

dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);

13. Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan

keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

14. Asas Bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan

kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya

dan pelaksaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapakan;

15. Asas Keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya

keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaanya dan/atau
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keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan

obyektif;

16. Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu

sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas;

17. Asas Manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang

mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prisip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman

dalam mengelola keuangan desa,agar dana tersebut dapat dipergunakan secara

efektif, efesien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa

pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran

yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang

dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan

pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan

keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan

dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan

keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilaan dalam masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa

Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:
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a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan

c. Pelaporan;

d. Pertanggungjawaban.

2.4 APBDesa

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang

diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu dimasa yang akan datang serta

realisasi dimasa lalu.Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur

anggaran,berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis,agar

pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran

(khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain

mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran

belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan

demikian,pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya

menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan. Dalam

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 8 ayat1 APBDesa terdiri dari

atas:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa
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Dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 tentang proses penetapan

rancangan APBDesa meliputi

1. .Perencanaan

2. Penyusunan

3. Pembahasan

4. Penetapan

5. Pengundangan

6. Penyebarluasan

Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut dan skema

penyusunannya dapat di lihat pada Gambar1 .

a. Pelaksana kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;

b. Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan antara kepala desa dan BPD;

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati

bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)

hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
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Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan

hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku

dengan sendirinya

e. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak

ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,

Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan

Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa

tahun anggaran sebelumnya;

f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran berjalan.
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Gambar  1 .  Tata Cara Penyusunan APBDesa5

Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang

APBDesa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada

Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan APBDesa

sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam

peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APBDesa dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Penyusunan APBDesa6

Tahapan Waktu

Penyusunan RAPB Desa Awal Oktober

Penyepakatan bersama dengan BPD Akhir Oktober

Penyampaian kepada Bupati/ Walikota
melalui Camat

Maksimum 3 hari kerja

Proses evaluasi Maksimum 20 hari kerja

Proses penyempurnaan Maksimum 7 hari kerja

Penetapan APB Desa Maksimum 31 Desember

2.4.1 Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan

uang sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber dalam Undang-Undang

5
http://www.nkriberbagi.com/2017/01/tata-cara-penyusunan-apbdes.html

6
http://www.nkriberbagi.com/2017/01/tata-cara-penyusunan-apbdes.html
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Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72ialah sumber-sumber pendapatan desa yang pada

umumnya sebagai berikut:

1. Dari pemerintah adalah sumbangan-sumbangan dari pemerintah pusat

atau pemerintah daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi

desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai

berikut :

1) Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari pemerintah pusat.

2) Bantuan dari pemerintah provinsi.

3) Bantuan dari pemerintah kabupaten.

4) Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan

5) Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada desa.

2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai

sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan

lain-lain.

3. Dari pihak ketiga adalah pemerintah desa dapat menerima sumber dari

pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-

badan dan organisasi.

4. Dari kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi

desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas :

1) Tanah kas

2) Pasar desa
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3) Bangunan desa

4) Objek rekreasi yang diurus desa

5) Pemandian umum yang diurus desa

6) Hutan desa

7) Tempat-tempat pemancingan di hutan

8) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

9) Jalan desa

Sumber pendapatan desa menurut Prof. Drs HAW. Widjaja,7 terdiri atas:

1. Sumber pendapatan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas : pendapatan asli desa yang meliputi :

a. Hasil usaha desa;

b. Hasil kekayaan desa;

c. Hasil swadaya dan partisipasi;

d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

e. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :

f. Bagian perolehan pajak dan retsibusi daerah; dan

g. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

h. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

i. Sumbangan dari pihak ketiga

j. Pinjaman desa

2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :

7
. Widjaja, HAW. 2003..Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3
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a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak

dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa

dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa

(BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan

pinjaman.

b. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun

retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan

adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber

tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan

pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan

untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi

penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta

perhitungan anggaran.Dalam Undang-Undang. Nomor .6 Tahun 2014 tentang

Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

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

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa

b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
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d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan

yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBDkabupaten/kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-

lain pendapatandesa yang sah.

Bagi hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota

a. Pajak daerah, paling sedikit 10%;

b. Retribusi daerah, sebagian;

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten/kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proposional yang

merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan. Pemerintahan

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.4.2 Pelaksanaan APBDesa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekretaris desa atas

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan



30

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

peraturan desa. Dalam pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa

yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan

dalam peraturan kepala desa8

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan APBDesa

menyatakan :

a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan

diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.

c. Progam dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan

dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.

d. Setiap pendapatan desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap

dan sah.

e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang

menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang

ditetapkan dalam peraturan desa.

g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan

membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk

pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

8
Nurmayani,2009.Hukum Administrasi Daerah.Universitas Lampung.Bandar lampung.Hlm 121
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h. Untuk pengembelian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun

sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

i. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pengelolaan keuangan desa selain dari Pendapatan Asli Desa (PADesa),

terdapat juga sumber pendapatan keuangan desa yaitu alokasi dana desa yang

berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas

permasalahan yang akan diteliti,maka pendekatan masalah yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah Pendekan Normatif dan Empiris.

a) Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang diperoleh dengan mengkaji

bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

b) Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan dengan mengkaji secara langsung

mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
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3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu berupa

wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang terdiri

dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa

peraturan perundang-undangan,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,PP

Nomor 47 Tahun 2015, PP Nomor 8 Tahun 2016,PERMENDAGRI

Nomor 113 Tahun 2014.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung berupa

kumpulan buku-buku hukum, literatur, hasil karya ilmiah sarjana, dan

hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan Hukum penunjang yang mencakup

bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum Primer dan Sekunder.
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpilkan data yang diperlukan sebagai analisis dalam

penelitian ini, maka penelitimenggunakan dua cara yaitu :

1. Studi Pustaka (Library Research)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah

literatur yang relevan terhadap pengelolaan keuangan desa, serta bahan-

bahan normatif hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode

wawancara dengan mengajukan pertanyaan dengan langsung kepada

responden yaitu :

a) Observasi (Observation)

penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan

secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui

faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan keuangan

desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung

Tengah.
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b) Wawancara (Interview)

Dilakukan dengan cara tanya jawab (interview) kepada sejumlah

narasumber yaitu kepala desa dan staff pekerja di kantor kepala desa Adi

Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

c) Dokumentasi (Documentation)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilokasi penelitian yang

berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang sudah terkumpul dilakuka dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data yaitu peneltian terhadap seluruh data terkumpul untuk

dilakukan penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan

dibahas.

2. Klasifikasi data yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan

kerangka pembahasan yang sudah ditentukan.

3. Penyusunan data yaitu pensistematisan data sesuai dengan permasalahan

yang akan diteliti.

3.4 Analisis Data

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan,

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,

yaitu dengan menggambarkan arti terhadap data yang akan disajikan dalam
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bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan dan penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi

jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Desa Adi Jaya sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan

Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

2. Faktor pengahambat dalam pengelolaan uang desa adalah

a) Terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke Desa Adi

Jaya seharusnya uang di terima di awal bulan januari justru Desa

Adi Jaya menerima uang dari pusat dan kabupaten di awal bulan

juni ;

b) Keterbatasan dana yang diperoleh setiap desa guna

mengembangkan potensi kegiatan yang dianggarkan;

c) Kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas

dari kabupaten;

d) Masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan rasa tanggungjawab

antar pengurus desa untuk memajukan dan membangun desa;

e) Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam

mengelola kegiatan yang ada didesa;
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5.2 SARAN

1. Tim pendamping dari kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya

melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan pelaksanaan alokasi dana

desa kepada aparat desa yang dilakukan setiap bulan.

2. .Perlu diadakannya musyawarah antara anggota perangkat desa dan

masyarakat guna menyusun rencana untuk memajukan pembangunan

desa, kiranya pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala desa terhadap

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa lebih

digalakkan lagi, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam

konsep membangun desa yang lebih maju;
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