
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam 

hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi 

campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, 

pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut 

disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang 

pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

meniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desaadalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa secara 

administratif berkedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (local self goverment). Hal 

ini dapat dilihat dari kedudukan Desa yang berada diwilayah Kabupaten/ Kota dalam sistem 

pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimana 
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berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia hanya dibagi atas dua pemerintahan daerah otonom yaitu pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi dibagi atas pemerintahan daerah 

Kabupaten/Kota.  

Oleh karena itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota atau suatu jenis 

pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan 

UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah 

daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu desa yang berkedudukan di 

Kabupaten/Kota dengan sendirinya akan berada dibawah lingkup pemerintahan 

Kabupaten/Kota.  

Kedudukan administrasi pemeritah desa yang berada di bawah pemerintahan 

Kabupaten/ Kota (local self goverment), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa 

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan 

asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing community).Oleh karena itu 

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur kewenangan urusan 

masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing 

community).
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Selanjutnya didalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan 

asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul , dalam hal ini berarti desa diakui 

keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan 

dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. 
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Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui 

keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi 

terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan 

Negara.Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan 

pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa 

kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak atas segala perlakuan dan 

diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang 

bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa 

juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan 

keuangan provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). 

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. 

Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan.Ini 

artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa.Sekalipun otoritas 

sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini 

sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah 

perencanaan.Perencanaan telah menjadi ciri sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan 

keuangan desa.Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan 

dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa. 



 

 

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah 

desa.Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas 

ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini 

pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan 

diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa. 

Ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama 

ini.Pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa good willdan political willpemerintah dengan 

menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala 

desa dan perangkatnya. 

Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa 

dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-

undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup 

sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang 

perencanaan desa sebagai perintah Pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah Pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 

2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah 

Pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2016. 

Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, misalnya 

Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan 



 

 

keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala 

desa dan perangkatnya.Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak.Yang diatur 

adalah hal-hal bersifat umum. 

Kedua, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB.Selain itu, 

insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, 

termasuktim pelaksana kegiatan (TPK)Desa.Padahal mereka adalah para pelaksana 

teknis.Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi 

mereka.Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri. 

Ketiga, kurang sumber daya manusia dan personalia.Mengelola keuangan desa tidak 

hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai 

stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah 

besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun 

RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes. 

Keempat, pengawasan.Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan 

kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran.Fakta lapangan menunjukkan bahwa 

partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang 

fokus.Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. 

Jika semua regulasi yang belum mengatur secara jelas dibuat sedetail mungkin melalui 

berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Selain 

ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa adalah 

dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus 

dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan 

bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas 



 

 

pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam 

menyediakan dokumen perencanaan desa. Tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di 

desa. Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan.  

Dengan bergulirnya danaperimbangan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) harus 

menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan ADDmeski telah diwajibkan untuk 

dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk 

itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan 

didorong semua elemen untuk menuju Otonomi. Apabila melihat jumlah anggaran yang 

diberikan kepada desa melaluiADD mencapai Rp.684.943.000.00 untuk Desa Talagasari 

Kecamatan KadungoraKabupaten Garutmaka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen 

yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.  

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa dengan keterbatasan kemampuan 

sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Penyaluran ADD, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan ADD  yaitu pengadaan barang 

untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk 

tanam untuk setiap rukun tetangga (RT). Pengelolaan ADD tersebut masih belum maksimal 

sesuai dengan tujuan ADD.  

Tujuan dari ADD  adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan 

pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat 

ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada 



 

 

masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang 

tampak dari pelaksanaan ADD  hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.
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Kewenangan sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, dalam 

pengelompokannya, meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa. Berkenaan 

dengan kewenangan ini, maka pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penyediaan pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
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Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat jika tidak 

dikelola dengan baik, maka dari itu diperlukan transparansi terhadap pengelolaan keuangan 

desa sangat penting agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa, sehingga 

masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun, masyarakat 

yang kelihatan sibuk akan kepentingan pribadi masing-masing atau lebih terlihat tidak mau 

ikut campur dalam masalah urusan desa, dimanfaatkan oleh para penguasa untuk berbuat 

yang tidak benar, namun jika aparatur pemerintah desa baik dan bijaksana dan menjalankan 

tugas serta fungsinya dengan benar dan baik, maka mereka selalu merengkul, memberikan 

yang terbaik untuk desa dan masyarakat desa. 

Menanggapi persoalan di atas peneliti tertarik untuk melihat  fungsi Pemerintah Desa 

dalam pengelolaan keuangan desa menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada Pasal 77 angka (1), yaitu 

                                                             
3Widjaja.HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, P.T RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2005, Hlm.78. 
4Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Daerah, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.7. 



 

 

“Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, 

fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian 

nilai ekonomi”. Dalam mengemban kewajiban dan fungsinya sesuai yang amatkan Undang-

Undang mendapat kritik. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan keterbatasan Sumberdaya 

manusia serta sarana-prasarana penunjang Pemerintah Desa menjalankan amanat undang-

undang dan aspirasi masyarakat selama ini tidak disalurkan dengan baik. Dari latar belakang 

di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang:“Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Untuk Mewujudkan Good Governance” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diproleh rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan 

desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut?  

2. Bagaimana kendala dan solusi  pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam 

pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut 

untuk mewujudkan Good Governance ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui, memahamidan menganalisispelaksanaan pelaksanaan 

pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari 

Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. 



 

 

b. Untuk mengetahui, memahamidan menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan 

pertanggungjawaban Kepala Desa dalampengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari 

Kecamatan Kadungora KabupatenGarut  untuk mewujudkan Good Governance. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuna khususnya ilmu khususnya 

ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kendala dalam pengelolaan 

keuangan desa.  

b. Secara Praktis  

1) Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun 

pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara 

transparan yang bersih dan berwibawa.  

2) Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi 

mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.  

D. Tinjauan Pustaka 

Disisi lain istilah Good governance menurut Dwi Payana
5
  merupakan sesuatu yang 

sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu 

yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu 

mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance
6
  lainnya adalah sebagai 

berikut: " Good governance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula 

yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yan 

mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". 
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6Ibid, Hlm.47. 



 

 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses 

penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. 

Sedangkan arti "good' dalam "good gevernace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-

nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, 

pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari 

pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang 

baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan 

pemerintah yang solid dan bertangung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga 

kesinergian interaksi yang konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan 

masyarakat"
7
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan 

yang baik terdiri dari : 

1. Profesionalitas. 

2. Akuntabilitas. 

3. Transparansi 

4. Pelayanan prima. 

5. Demokrasi dan Partisipasi. 

6. Efisiensi dan Efektifitas. 

7. Supremasi hukum. 

                                                             
7Sedarmayati, Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya 

Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung, 

2003, Hlm.76. 



 

 

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 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 dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan 

pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.oleh 

karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap 

konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang 

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

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

diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala 

desa  serta proses pembangunan desa . 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan 

nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan desa tersebut.Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) 

prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional, yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, 

dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah 



 

 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.  

Dalam mengelola keuangan, Desa membuat peraturan yang disepakati bersama dalam 

musyawarah desa Peraturan Desa sesuai BAB VII Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 

berbunyi : (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala 

Desa, dan peraturan Kepala Desa. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (4) Rancangan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi 

Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan 

oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah 

memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib 

memperbaikinya. (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak 

diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak 

memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (9) Rancangan Peraturan Desa wajib 

dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.(10) Masyarakat Desa berhak memberikan 

masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala 

Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. 



 

 

BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 71, 

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari : a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil 

usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli 

Desa. b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Bagian dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. d. ADDyang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e. bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran f. Pendapatan dan 

BelanjaDaerahKabupaten/Kota. g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga. dan h. lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala 

Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.(Undang–Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat 2) selanjutnya dengan hasil musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

setiap tahun dengan Peraturan Desa.Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan 

berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.Pengelolaan kekayaan milik Desa 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta 

meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud 



 

 

pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan 

tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

Pasal 77 (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan ,efisiensi, efektivitas, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan 

pendapatan Desa. (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 

dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tatacara 

pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Tujuan pengelolaan kekayaan desa juga diatur sesuai dengan (PPRI No. 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014) yang mengatur pengelolaan sesuai 

yang telah disepakati dalam Peraturan Desa: Pasal 110 Ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik 

Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan 

Desa. (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri.
8
 

Terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, 

pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, 

akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pengelolaan 

keuangan desa, (Pasal 78, PPRI No. 43 Tahun 2014). Dinyatakan bahwa Perencanaan 

pembangunan jangka menengah desa (RPJM- Desa) disusun dalam periode 6 (enam) tahun, 

yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 

umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas 
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SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM-Desa 

merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih.RPJM Desa ditetapkan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik.Kepala Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari 

RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.Penyusunan 

RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.RPJM-

Desa ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDesa ditetapkan dengan peraturan 

kepala desa. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 dan 

Pasal 19 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan 

APBN/APBD, disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.  

Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa.Asas dimaksud 

melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan 

Pengelolaan Keuangan Desa.Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam 

tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan 

asas-asas, yaitu: 

1. Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada 

sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut 

kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. 

2. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi 

keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak 

masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 



 

 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan 

menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta 

menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 

Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan 

kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui 

informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 

3. Akuntabel, mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja 

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan 

denikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban.Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan 

melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada 

jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Partispatif, mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.Pengelolaan Keuangan 

Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa 

serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari 

program/kegiatan pembangunan di Desa. 

5. Tertib dan Disiplin Anggaran, mempunyai pengertian bahwa anggaran harus 

dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan 



 

 

prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan 

desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 

Menurut Doller dan Wallis, ADD berperan penting dan menjadi kunci utama 

keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran ADD  dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi 

sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan 

desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu 

khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
9
 

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir  

menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya 

yaitu:
10

 

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.  

2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa  

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya 

sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari 

masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.  

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat 

terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga 

berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat 

pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian 

dari pemerintah.Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki 

oleh desa tersebut.Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik 

maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di 

muka pengadilan. 

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang 

diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana 

kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-

lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan 

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan di antara mereka.
11

 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode  Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analis 

yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer 

maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan 

undang-undang yang berlaku dengan keadaan di lapangan.
12
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2. Jenis Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji atau 

menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan 

memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data 

sekunder.
13

 

3. Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder adalah data 

yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
14

 Data sekunder terdiri dari :Bahan hukum 

primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat pada masalah-masalah yang 

diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer 

antara lain jurnal ilmiah, artikel, majalah, serta bahan-bahan lain yang terkait.Bahan hukum 

tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan 

masalah yang diambil. 

 

5. Teknik  Analisis Data 
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Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan 

dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang diperoleh melalui kalimat dan 

kata-kata yang disusun secara sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


