BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Gambaran Umum Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten

Jepara
Desa Bandengan merupakan salah satu desa yang masuk wilayah
Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan luas wilayah +- 586.449 Ha / KM2.
Jumlah penduduk Desa Bandengan pada tahun 2018 adalah sebanyak 8.616 jiwa /
2.955 KK terdiri dari laki – laki 4.138 jiwa dan perempuan 4.298 jiwa.
Jarak tempuh Desa Bandengan ke ibu kota Kecamatan Jepara adalah
sejauh +- 6 kilometer dengan lama tempuh sekitar +- 15 menit. Sedangkan jarak
tempuh ke ibu kota kabupaten sejauh +- 6 kilometer denga lama tempuh sekitar +15 menit.
Wilayah Desa Bandengan secara geografis berada di sebalah barat laut
ibukota Kecamatan Jepara, dilihat dari topografinya terdiri dari dataran rendah,
secara administrasi Desa Bandengan terletak di wilayah Kecamatan Jepara dengan
batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah utara

: Desa Kedungcino dan Desa Mororejo Mlonggo

Sebelah barat

: Laut Jawa

Sebelah timur

: Desa Kuwasen dan Desa Wonorejo

Sebelah selatan

: Laut Jawa, Desa Kuwasen dan Desa Mulyoharjo

Wilayah Desa Bandengan terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) yang dapat
dikelompokkan kedalam 8 wilayah dusun dan 2 wilayah perumahan, dengan
jumlah 24 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut :
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Tabel 4. 1
Jumlah RT beserta Nama Dukuh
No

Nama Dusun / RW

Jumlah RT

1

Ujung Tumpuk / RW 01

4

2

Nyamplung / RW 02

3

3

Cikal / RW 03

2

4

Pagrengan / RW 04

1

5

Sekembu / RW 04

1

6

Bandengan Tengah / RW 04

5

7

Kali Jengking / RW 04

1

8

Mbelangan / RW 05 dan RW 06

6

9

Perum Griya Marina / RW 03

1

10

Perum PLTU Tanjung Jati B / RW 07

3

Jumlah Total Keseluruhan RT
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Luas wilayah Desa Bandengan Kecamatan Jepara terbagi dalam beberapa
peruntukan sebagai berikut :
Tabel 4. 2
Luas Wilayah dan Penggunaan
NO

JENIS PERUNTUKAN

1

Perkampungan

2

Tadah Hujan

LUAS / HA
178,18
80,3

KETERANGAN
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3

Tegalan

125,27

4

Tempat Pemakaman Umum

5

Jalan Umum

8,4

6

Sawah Desa

6

7

Lapangan Olahraga

1

8

Perkantoran Pemerintah Desa

0,15

9

Tempat Pembuangan Sampah

4

10

Bangunan Sekolah

2

11

Perkebunan

125,16

12

Lain – Lain

50

Total

6

586,46

Penduduk Desa Bandengan Kecamatan Jepara sebagian besar adalah usia
produktif. Hal ini menjadikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak di
desa, namun tenaga kerja ini perlu ditingkatkan skillnya melalui pelatihan –
pelatihan / bimbingan teknis / kursus – kursus agar mempunyai pengetahuan yang
pada akhirnya akan meningkatkan keahlian sehingga akan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Mata pencaharian masyarakat Desa Bandengan umumnya adalah
karyawan industry mebel, nelayan, usaha di tempat wisata dan berternak
(kambing, ayam, sampi), perikanan, bangunan, buruh bangunan, berdagang,
bercocok tanam / pertanian, serta dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa
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Bandengan adalah persawahan, perkebunan, letak daerah wisata dan tempat
industry furniture.
Secara rinci mata pencaharian masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Jepara
adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 3
Mata Pencaharian Masyarakat
No

Mata Pencaharian

Jumlah Orang

1

Petani

1.353

2

Buruh Tani

836

3

PNS

82

4

TNI / Polri

5

5

BUMD

10

6

Wirausaha

29

7

Pedagang

119

8

Karyawan

3.357

9

Tukang

174

10

Peternak

27

11

Pensiunan
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Dari segi ekonomi, Desa Bandengan memiliki berbagai potensi yang baik
antara lain : pertanian, perkebunan, pariwisata, industri perabotan rumah tangga
furniture. Hasil pertanian / perikanan / perkebunan / industry permebelan dari
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Desa Bandengan terutama adalah sector pertanian, permebalan sedangkan produk
unggulan Desa Bandengan adalah pariwisata.
Potensi tersebut diatas apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat
meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.
Dilihat dari sisi penyelenggaraan pemerintah Desa Bandengan, struktur
organisasi pemerintah desa dan nama – nama personil perangkat Desa Bandengan
sebagai berikut :
Tabel 4. 4
Struktur Pemerintah Desa Bandengan
No

Nama

Jabatan

1

H. Sumadi

Petinggi

2

Slamet Wahyudi

Carik

3

Dwi Agus Suliksono

Kaur Umum & TU

4

Sri Hartini

Kaur Keuangan

5

Doni Andi Soryawan

Kaur Perencanaan

6

Suratno Digdoyono

Kasi Pemerintahan

7

Warendi

Kasi Kesejahteraan

8

Abdul Azim

Kasi Pelayanan

9

Moh. Nurul Afif

Staff Kasi Pelayanan

10

Rukan

Kamituwo Ujung Tumpuk

11

Wagiman

Kamituwo Nyamplung

12

Mariono

Kamituwo Tengah

13

Sunarto

Kamituwo Belangan
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Adapun data anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandengan sebagai
berikut :
Tabel 4. 5
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Bandengan
No

Nama

Jabatan

1

Ir. Sukamto

Ketua

2

M. Amin, S.Ag.

Wakil Ketua

3

Siswoyo

Sekretaris

4

Suyanto

Anggota

5

Kusmanto

Anggota

6

M Nasudi

Anggota

7

Siswoko

Anggota

8

Sulkan

Anggota

9

Hj. Sukesi

Anggota

10

Bambang Riyadi

Anggota

Visi dan Misi
Mendasarkan pada kondisi geografis, demografis, ekonomi, potensi –
potensi yang dimiliki dan kekuatan serta kelemahan / permasalahan yang ada di
Desa Bandengan maka pemerintah Desa Bandengan telah menetapkan Visi dan
Misi Pemerintah Desa untuk kurun waktu 6 tahun dengan sebagaimana tercantum
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dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Bandengan tahun 2015 – 2020.
Visi
Dalam

rangka

meningkatkan

dan

atau

mempertahankan

kinerja

pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang
sangat dinamis serta faktor – faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan
sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis
lingkungan stategis dan isu – isu strategis. Diharapkan Visi Desa Bandengan
dapat digunakan sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat Desa
Bandengan untuk terus bekerja keras membangun desa dalam rangka mencapai
visi yang dicita citakan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Desa Bandengan
menetapkan visi 6 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Bandengan sebagai berikut :
“Membangun Desa Bandengan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana,
Menuju Masyarakat yang Adil, Makmur, Tentram dan Sejahtera”
Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang
dicita citakan kedepan oleh segenap komponen masyarakat Desa Bandengan yaitu
menjadikan Desa Bandengan yang mampu mewujudkan masyarakat yang
sejahtera.
Selanjutnya, dalam rangka untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang
makna filosofi visi diatas maka perlu dirumuskan pengertian dari beberapa kata
kunci berikut ini, yaitu :
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Adil, sebagai aparat pemerintah desa merupakan pelayan bagi masyarakat
hendaknya dapat mengambil sikap netral terhadap masalah – masalah yang
diadukan oleh warga masyarakat dan mengadakan pembangunan secara merata
diseluruh wilayah menyesuaikan anggaran yang ada.
Makmur, suatu desa yang didukung dengan tersedianya kebutuhan sarana
prasarana dan fasilitas yang memadai di semua wilayah, sehingga perkembangan
wilayah satu dengan lainnya tidak akan tertinggal.
Tentram, merupakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat,
suatu desa sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram
Sejahtera, masyarakat dapat merasakan pelayanan dasar yang layak sesuai
dengan kebutuhannya.
Pemerintah yang bersih, ditunjukkan dengan penyelenggaraan yang
transparan, partisipatif dan akuntabel serta berorientasi pada kepuasan
masyarakat.
Berdasar hal diatas visi tersebut mengandung filosofi bahwa desa
Bandengan merupakan desa dengan masyarakat yang maju serta menjunjung
tinggi nilai – nilai agam dan supremasi hokum, didukung suasana warga
masyarakat yang dapat berkreasi menggunakan haknya, saling menghargai dan
punya tanggung jawab sosial, serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan
rohani.
Misi
Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya
diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi enam tahun kedepan, dengan tujuan
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agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Untuk
melaksanakan visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :
“ Terciptanya Kesinambungan Arah Pembanguman yang Diinginkan “
Misi tersebut dirumuskan Desa Bandengan untuk mengemban pencapaian
visi selama enam tahun adalah sebagai berikut :
1.

Menggali potensi sumber daya alam yang produktif

2.

Menumbuh kembangkan swadaya, untuk membangun dengan
mengupayakan dana pendamping.

3.

Memperdayakan peran serta RT, RW dan Masyarakat.

4.

Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang
beriorientasi pada kepentingan masyarakat.

Strategi Dan Kebijakan
Strategi
Dalam rangka pencapaian visi dan misi jangka menengah desa Bandengan,
maka perlu dirumuskan strategi yang dapat mendukung kebijakan dan sasaran
pembangunan yang akan dicapai. Memperhatikan pada misi Desa Bandengan
yang ada, maka strategi pembangunan desa adalah sebagai berikut :
1.

Strategi Penguatan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi ini digunakan untuk mendukung dan memantapkan kehidupan

beragam melalui pengembangan kegiatan keagamaan dan peningkatan kerukunan
umat

beragama,

mendorong

kemampuan

masyarakat

dalam

menjaga

keharmonisan kehidupan masyarakat yang heterogen serta dimaksudkan agar
terdapat ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika
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pembangunan dari dan oleh berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hokum,
budaya dan agama yakni :
a.

Meningkatkan

pembangunan

dan

pengembangan

kawasan

perdesaan secara partisipatif.
b.

Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia
dini.

c.

Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu
dan berkelanjutan.

d.

Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia
dini.

Disamping itu strategi ini juga untuk meningkatkan kualitas dan
pemberdayaan sumber daya manusia sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok
masyarakat dan lembaga pemerintah melalui perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat
miskin serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2.

Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang pada Ekonomi Lokal dan Kelestarian

Lingkungan
Strategi ini digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat dan
dunia uasaha dalam setiap usaha dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan
ekonomi secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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melalui perwujudan perekonomian desa yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka
meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja

dan

kesempatan berusaha pada bidang – bidang yang menjadi unggulan desa yakni :
a.

Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur desa.

b.

Peningkatan sistem budi daya pertanian yang dapat menanggulangi
kemiskinan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat,

dan

pemantapan

pengembangan

sistem

usaha

agribisnis.
c.

Penguatan kelembagaan yang berhubungan dengan koperasi dan
UKM.

d.

Meningkatkan sosialisasi yang menunjang berkembangnya sektor
pariwisata.

Disamping itu strategi ini juga dimaksudkan untuk tetap menjaga dan
melestarikan lingkungan, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan
senantiasa mampu dilaksanakan secara berkelanjutan.
3.

Strategi Optimalisasi Aparatur
Strategi ini menonjolkan peran SDM aparatur pemerintah desa pada

percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap fungsi
sesuai kewenangan desa dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat dan untuk antisipasi terhadap perkembangan lingkungan global, serta
untuk mewujudkan good governance dengan cara :
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a.

Mengembangkan dan meningkatkan kwalitas produk hokum desa
selaras dengan perkembangan pembangunan, pemerintah dan
kemasyarakatan dalam kerangka otonomi desa.

b.

Memanfaatkan kelembagaan pemerintah desa yang efisien dan
efektif, dan menjalin hubungan kerja antara pemerintah desa dan
lembaga - lembaga kemasyarakatan desa.

c.

Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu
dan berkelanjutan.

Dengan strategi pembangunan tersebut diatas, diharapkan akan tercipta
keterpaduan antara membangun infrastruktur masyarakat yang ditunjang sumber
daya pemerintah desa yang berkwalitas konsep ini juga mampu menggambarkan
hubungan sinergis diantara pemangku kepentingan pembangunan, sehingga
merupakan pondasi yang kokoh bagi program pembangunan Desa Bandengan
untuk 6 tahun kedepan.
Arah Kebijakan
Secara umum arah kebijakan pembangunan Desa Bandengan akan
menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan desa untuk 6
tahun kedepan. Sesuai dengan strategi dan dengan tetap mengacu pada visi Desa
Bandengan, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan sebagai dasar
penetapan pokok – pokok pikiran. Hal ini sebagai upaya untuk melanjutkan dan
mempertajam penyelesaian masalah – masalah mendesak, sekaligus sebagai upaya
pencapaian pembangunan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaan
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pembangunan desa terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah
yang dihadapi oleh desa sesuai perkembangan dinamika masyarakat.
Kebijakan

pembangunan

desa

juga

mengandung

arti

sebagai

operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh
karenanya kebijakan pembangunan Desa Bandengan tetap mengacu pada
RPJMDes Bandengan untuk tahun 2015 sampai 2020.
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa Bandengan secara garis
besar meliputi :
1.

Peningkatan kinerja aparatur desa melalui kursus – kursus

/

pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu,
khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
2.

Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di segala
bidang.

3.

Penataan regulasi di berbagai bidang, dengan menerbitkan
Peraturan Desa yang diperlukan dan dirasa mendesak.

4.

Peningkatan sumber daya manusia di semua elemen masyarakat
yang berilmu, sehat dan religius melalui kegiatan – kegiatan yang
diselenggarakan di RT, RW, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

5.

Peningkatan peran wanita (kesetaraan gender) dalam proses
pembangunan di segala bidang.

6.

Peningkatan moralitas, etika, keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, melalui ceramah ceramah dan atau
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kegiatan keagamaan serta dialog interaktif dengan berbagai elemen
masyarakat.
7.

Peningkatan pentingnya toleransi antar umat beragama dengan
menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat
beragama.

8.

Peningkatan kesadaran mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi

dengan

membentuk,

mengembangkan

dan

memasyarakatkan perpustakaan desa.
9.

Peningkatan

kewaspadan

dan

kemampuan

semua

elemen

masyarakat desa Bandengan untuk menghadapi atau menangani
keadaan darurat / kebencanaan alam di wilayahnya.
10.

Peningkatana keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah desa
Bandengan.

11.

Peningkatan kerja sama antar desa tetangga.

12.

Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan,
transportasi, penerangan jalan, perumahan tidak layak huni, air
bersih, irigasi, seni dan olahraga, akses jalan antar RT/RW dan
antar desa/kecamatan.

13.

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui sosialisasi –
sosialisasi dan pendekatan – pendekatan kekeluargaan, sehingga
menekan adanya konflik, menurunnya tingkat kriminalitas di
masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan di Desa
Bandengan tetap terjaga dengan baik.
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14.

Peningkatan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku
pariwisatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain melalui optimalisasi penerimaan pendapatan, maka untuk
meningkatkan penerimaan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Alokasi
Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
serta bentuk bantuan keuangan untuk pemerintah desa baik dari pemerintah pusat,
provinsi maupun pemerintah Kabupaten Jepara, melalui :
1.

Melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan
pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan
pendapatan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa
Tengah maupun APBD Kabupaten Jepara guna peningkatan
pembangunan sarana prasaran perekonomian dan pelayanan publik
desa.

2.

Melakukan intensifikasi penerimaan PBB untuk mendukung
pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DD dan Bagi Hasil
Pajak & Retribusi.

4.2.

Deskripsi Responden
Penelitian ini tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa
Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini,
menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode
wawancara terhadap responden, observasi langsung ke lapangan dan pengambilan
dokumen yang berupa data sekunder di lapangan. Penelitian menggunakan
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metode wawancara

dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan

pertanyaan secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat
mengenai informasi yang ingin digali kepada subjek penelitian.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperoleh informasi sebagai berikut :
Tabel 4. 6
Data Responden Wawancara
No

Nama Responden

Jawaban

1

H. Sumadi

Kepala Desa

2

Slamet Wahyudi

Carik

3

Sri Hartini

Kaur Keuangan

4

Doni Andi Soryawan

Kaur Perencanaan

5

H. Ir. Sukamto, S.E, MM

Ketua BPD

6

M Amin, S. Ag.

Wakil Ketua BPD

7

Novi Kuswoyo

Ketua RT 03

Alasan dipilih informan tersebut yaitu :
1. H. Sumadi sebagai kepala desa dan pemegang kekuasan atas
pengelolaan keuangan desa.
2. Slamet Wahyudi sebagai sekretaris desa yang bertugas dan bertindak
selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
3. Sri Hartini sebagai kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas
menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan
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dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.
4. Doni Andi Soryawan sebagai kepala urusan perencanaan dan bertindak
selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
5. Sukamto sebagai ketua BPD dan pengawas kinerja pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan desa.
6. M Amin, S. Ag. sebagai wakil ketua BPD dan pengawas kinerja
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
4.3.

Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis

deskriptif kualitatif. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna
dibalik data yang melalui pengakuan subyek penelitian. Penelitian dihadapkan
kepada berbagai obyek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang
membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan
yang masih belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap
kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.
Dari hal tersebut diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu
bagaimanakah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Bandengan Kecamatan
Jepara Kabupaten Jepara?
Berikut ini merupakan langkah – langkah dalam menganalisis data
kualitatif :
1.

Mengolah dan Mempersiapkan Data
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Langkah ini melibatkan transkip wawancara, mengetik data lapangan dari
hasil observasi dan dokumentasi, memilah milih dan menyusun data
tersebut kedalam jenis jenis yang berbeda tergantung pada sumber
informasi.
Sebelum melaksanakan proses wawancara kepada subyek penelitian,
peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan saat melakukan wawancara,
peneliti mencatat hasil jawaban dari narasumber serta menggunakan alat
bantu perekam suara.
Transkip wawancara pada penelitian ini akan disusun akan menjadi 5
kelompok sesuai dengan jumlah subyek penelitian. Hasil transkip
wawancara setiap wawancara juga akan dikelompokkan berdasarkan
proses pengelolaan keuangaan desa sesuai dengan Permendagri Nomor
113

Tahun

2014

yang dimulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil transkip
wawancara terdapat dalam bagian lampiran.
Data pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan wawancara.
Informan penelitian dalam wawancara tersebut terdiri dari kepala desa,
sekretaris desa, bendahara desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), kaur perencanaan. Hasil dokumentasi pada penelitian ini
merupakan data – data pada pengelolaan keuangan desa mulai dari
perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban di Desa Bandengan pada anggaran tahun 2018 yang
berupa RKPDesa dan APBDesa.
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2.

Pengumpulan Data
Tahap ini adalah mengumpulkan seluruh catatan lapangan berdasarkan
pertanyaan yang telah dilakukan. Pengumpalan data kualitatif dengan cara
observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen dan fokus group
discussion.

3.

Reduksi dan Kategori Data
Melakukan reduksi data berarti memilih data mana saja yang relevan
digunakan untuk memperkuat laporan penelitian. Reduksi data merupakan
proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian

pada

penyerdahanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data – data
lapangan. Melakukan reduksi data karena pada umumnya data kualitatif
sangat banyak, terutama dari hasil wawancara dan hasil observasi.
Setelah melakukan reduksi data, melanjutkannya ke kategorisasi data. Data
tersebut bisa dikategorikan sesuai dengan kebutuhan seperti data
berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian.
4.

Display Data
Display data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah
matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang
dimaksudkan kedalam kotak- kotak matriks tersebut. Data tersebut
ditampilkan ke dalam bentuk naratif, bagan, flow chart dan lain lain.

5.

Penarikan Kesimpulan
Di tahap pengolahan data diatas, selanjutnya melakukan adalah menarik
kesimpulan yang ditulis harus mencakup informasi – informasi penting
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dalam penelitian secara garis besar. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis
dalam bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit belit.
4.4.

Pembahasan
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa.
Penyelenggaran kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan
kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian
atau Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten /
Kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas
desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam
rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa.
Pengelolaan keuangan desa meliputi :
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

53

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
4.4.1.

Perencanaan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten /
Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana
Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pemerintah Desa Bandengan untuk masa awal kepala desa menjabat
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yaitu
rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang
mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan
pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak
Sumadi selaku Petinggi Desa Bandengan :
“Kalo di masa masa awal daripada kegiatan kita seperti ini, menyusun
RPJMDes itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama
masa jabatan kita 6 tahun”
Seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Sukamto selaku Ketua BPD :
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“Jadi, sebelum APDBDes itu kan RPJMDes kan program 6 tahun itu kan
dituangkan ke RKPDesa terus nanti dituangkan ke APBDes.”
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Setelah menyusun RPJMDes tahap
selanjutnya disusunlah Rencana Kerja Pemberintah Desa (RKPDes) yang
merupakan penajabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
yang dimukhtahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan RPJMDes. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumadi selaku kepala desa:
“Kalo di masa masa awal daripada kegiatan kita seperti ini, menyusun
RPJMDes itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama
masa jabatan kita 6 tahun. Kemudian itu kita musdeskan kita kumpulkan
menjadi satu keseluruhan usulan kemudian kita RKPDes.”
Seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Sukamto selaku Ketua BPD :
“Jadi, sebelum APDBDes itu kan RPJMDes kan program 6 tahun itu kan
dituangkan ke RKPDesa terus nanti dituangkan ke APBDes.”
Juga perkuat oleh oleh Bapak Novi Ketua RT 03 :
“Iya mas, kami diundang desa bersama perwakilan RT RW yang lain
untuk menyampaikan usulan usulan dari masyarakat kita”
Berikutnya yaitu sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
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untuk dibahas dan disepakati bersama. Seperti yang diungkapkan oleh
narasumber:
“Peraturan desa tentang APBDes ya dibuat oleh pak Yudi Carik Desa itu,
lalu disampaikan kepada saya setelah itu dibahas bersama BPD Badan
Permusyawaratan Desa lalu ditetapkan APBDes nya”
(Bapak Sumadi selaku Kepala Desa Bandengan)
Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Seperti yang disampaikan oleh bapak
Sukamto :
“Untuk penetapan ya di akhir tahun sekitar bulan Oktober tahun
sebelumnya itu karena itu kan untuk APBDes tahun selanjutnya”.
Pada pasal 21 menyebutkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (pasal 21
ayat 1)
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (pasal 21 ayat 2)
Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya. (pasal 21 ayat 3)
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
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paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (pasal
21 ayat 4).
Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sumadi sebagai Petinggi :
“Ya nanti diadakan musrenbangdes itu menyusun rencana kerja selama 1
tahun yang kita tuangkan dalam APBDes yang disepakati bersama, maka
carik berupaya untuk meng-undang-kan jadi APBDes, setelah itu masuk ke
kecamatan kabupaten baru APBDes itu disahkan dari pemerintah
kabupaten, baru nanti proses pelaksanaan kegiatan”
Untuk proses yang ada di tingkat kecamatan atau di kabupaten, Bapak Sumadi
tidak mengetahui betul tahapannya seperti apa. Sesuai apa yang disampaikan
narasumber :
“Prosesnya itu penjadwalan dari kabupaten nanti bisa dilihat dari jadwal
kegiatan tapi itu sudah dipatok kapan kapannya”.
Adapun untuk hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, selama
ini di Desa Bandengan selalu sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumadi :
“Tergantung bupati tidak setuju gara gara apa, kan byasanya tidak
mungkin tidak akan menyetujui apabila ini tidak ada permasalahan di
desa. Bisa terjadi APBDes tidak bisa dilaksanakan karena problema di
desa. Kok sampai bupati tidak mau tanda tangani itu pasti ada kasus
misale tidak bisa mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan misalnya
tahun ini di desa tidak bisa laporan pertanggungjawaban APBDes dengan
aturan ini ini itu mesti ada penyimpangan mungkin ada kelalaian ada
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya itu ada ultimatum
dari bupati untuk tahun beriktunya tidak bisa diberikan anggaran
APBDes. Di desa Bandengan selama ini alhamdulillah selalu lolos
evaluasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Soalnya kita sudah
sesuaikan dengan apa – apa yang jadi pedoman yang berlaku”.

57

Gambar 4. 1
Proses Penyusunan APBDesa

Sumber : Modul Keuangan Desa, Tim Peyusun Badan Diklat Provinsi Kalimantan
Barat
Berdasarkan hasil analisis, secara administrasi dan teknis tahapan
perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa Bandengan Kecamatan Jepara
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Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan proses – proses yang ada di Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dimulai dari proses penyusunan
RKPDes yang diagendakan dalam kegiatan Musrenbangdes yang diikuti oleh
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga – lembaga desa maupun
masyarakat yang diwakili RT dan RW. Setelah itu sekretaris desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kemudian
disampaikan ke kepala desa dan disampaikan juga ke Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama pada bulan Oktober.
Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama
oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, lalu disampaikan kepada
bupati / camat untuk dievaluasi. Setelah bupati / camat memberikan evaluasi dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut lalu disahkan
pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan
Desa tentang APBDes tahun 2018.
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Gambar 4. 2
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandengan Tahun 2018

4.4.2.

Pelaksanaan
Setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes, maka anggaran

APBDes dapat digunakan pada anggaran tahun berjalan. Dana APBDes tersebut
harus dikelola pemerintah desa secara akuntabel guna terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Hal tersebut terangkum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dari data yang sudah didapat dari RKPDes yang sudah dijabarkan meliputi
Progam Kerja dan APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandengan Kecamatan
Jepara Kabupaten Jepara diketahui bahwa jumlah total pendapatan sejumlah Rp.
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2.498.742.000 ( Dua miliyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu rupiah ) dan jumlah belanja sejumlah Rp. 2.493.120.456 (
Dua miliyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu empat
ratus lima puluh enam rupiah). Untuk pengeluaran terbesar pada bidang
pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.542.488.000. kemudian pada
bidang penyelenggaran pemerintahan desa sebesar Rp. 658.087.456. pada bidang
pembinaan kemasyarakat dianggarkan sebesar Rp. 144.950.000 dan pada bidang
pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp 143.100.000.
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Gambar 4. 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
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Dalam tahapan pelaksanaan, kegiatan progam kerja pemerintahan desa
bahwa semua penerimaan dan pengeluaran belanja atas beban APBDes dalam
rangka pelaksanaan kegiatan progam kerja harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan wewenang desa dilaksanakan melalui
rekening kas yang telah dianggarkan.
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Yudi :
“Di desa itu ada rekening kas desa. Kebetulan di tahun 2018 itu ada di
bank BKK Jepara semua pencairan dana ya kita ambilnya di bank BKK
Jepara itu dan setiap pengeluaran bendahara mencatat secara lengkap
dengan bukti yang sah”
Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Bu Hartini selaku bendahara desa :
“betul, rekening desa ada di bank BKK Jepara yang beralamat di
belakang kantor Setda itu, kita ngambilnya disana semua”.
Pada pasal 25 ayat 2 Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan
bahwa bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Implentasi di
desa Bandengan bahwa uang yang dibawa oleh bendahara untuk kebutuhan
operasional pemerintah desa itu tidak lebih dari lima juta.
Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa bu Hartini :
“Prinsipnya kami itu tidak boleh memegang uang lebih dari 5 juta sesuai
dengan arahan dari pihak kecamatan yang bersumber dari peraturan
bupati”.
Kemudian pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari
APBDes, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tim ini berasal dari
sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Sekretaris desa selaku koordinator
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pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, kepala seksi bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan bendahara dijabat oleh staf pada
urusan keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan /
membayar,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan

penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
Sebelum melaksanakan kegiatananya, tim pelaksana kegiatan mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara
lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya diverifikasi
oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Seperti yang disampaikan
oleh bapak Yudi sekretaris desa :
“setiap akan melaksanakan kegiatan, TPK itu harus mengajukan rencana
anggaran biaya kepada kepala desa dengan diverifikasi oleh kami, yang
memuat semisal bahan material apa saja yang digunakan dengan nominal
berapa”.
Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Andi Kaur Perencanaan :
“iya kami yang membikin RAB itu lalu kita serahkan ke pak carik”
Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku
pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Yudi :
“Iya dalam melaksanakan kegiatan itu TPK menggunakan buku kas
kegiatan. Itu juga sebagai spj yang akan dilaporkan nanti. Kadang kala
anggaran di RAB itu tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga buku itu
berguna untuk mencatat pengeluaran apa saja dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut”.
Hal ini diperkuat juga pernyataan dari Kaur Perencanaan Bapak Andi :
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“kita menggunakan buku itu sebagai setiap pengeluaran yang kita
keluarkan kita catat di buku supaya ada historinya setiap kali kita
melakukan pembelian.”
Berdasarkan rencana anggaran biaya tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa yang terdiri atas Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan
Lampiran Bukti Transaksi. Pelaksanaan di Desa Bandengan terdapat dua jenis
SPP yaitu SPP Definitif dan SPP Panjar. SPP Definitif adalah pengajuan yang
sudah dilaksanakan contohnya kegiatan rapat yang sudah dilaksanakan dulu. SPP
Panjar yaitu pengajuan kegiatan yg belum dilaksanakan dan belum ada
pertanggungjawaban.
Seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa Bapak Yudi :
“Aturan pengajuan kegiatan itu ada SPP Definitif dan SPP Panjar. Sesuai
aturan Surat Permintaan Pembayaran itu ya ada dokumen – dokumen
yang harus dibawa seperti SPP, nota – nota atau kwitansi yang menjadi
spj serta pernyataan tanggungjawab belanja yang ditanda tangani
pelaksana kegiatan”.
Di Desa Bandengan setiap pencarian dana yang diambil di bank yang ditunjuk itu
hari itu juga harus disalurkan kepada pelaksana kegiatan. jadi bendahara desa
tidak memegang uang setelah pencairan dari Bank BKK Jepara.
Adapun untuk pengajuan pelaksanaan pembayaran kegiatan tersebut sekretaris
desa berkewajiban untuk :
a.

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh
pelaksana kegiatan;
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b.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c.

Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d.

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Hal ini disampaikan oleh
sekretaris desa Bapak Yudi :
“iya benar, SPP itu kita verifikasi, kita teliti kita melihat nota – nota itu
apakah sesuai dengan yang ada dan melihat jumlah nominal nota
tersebut, kemudian kalau sudah kami verifikasi nanti disampaikan ke
kepala desa untuk bisa dicairkan oleh bendahara”
Hal ini sesuai yang dikatakan bu Hartini bendahara desa :
“setelah dilakukan verifikasi oleh pak Yudi, kemudian diaturke ke pak
inggi dan kami langsung membayarkan sejumlah uang di pengajuan itu”.
Pembayaran yang telah dilakukan atas kegiatan tersebut, selanjutnya bendahara
melakukan pencatatan pengeluaran.
Pada pasal 31 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa
bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seperti yang diungkapkan oleh bendahara desa Bu Hartini :
“Istilahnya kita mungut pajak, makanya dari desa untuk mencadangkan
minimal 11,5 dari anggaran dana karena tidak semua belanja itu kena
pajak. Ada proses jual beli disaaat itu lha kita diharapkan untuk mebayar
pph maupun ppn nya. Setelah itu kita hitung dan kita bayar ke negara”
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Jadi, setiap pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan ada pengadaan barang dan
atau jasa maka pemerintah desa Bandengan memungut pajak atas kegiatan
tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dengan terlebih dahulu dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan.
Pada tahun 2018, pemerintah desa Bandengan melakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bandengan Tahun Anggaran 2018.
Gambar 4. 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandengan Perubahan Tahun 2018

Perubahan APBDes ini dilakukan sekali pada tahun 2018. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang
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menyatakan bahwa perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila
terjadi:
a.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja;

b.

Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c.

Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa
pada tahun berjalan; dan/atau

d.

Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e.

Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDes.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi Sekretaris Desa :
“Benar pada tahun 2018 kita ada perubahan di APBDes. Perubahan
APBDes dalam satu tahun kan 1 kali itu ada beberapa faktor adanya
penambahan atau pengurangan dalam belanja. Diperjalanan waktu ada
tambahan dana atau mungkin kejadian diluar perencanaan salah satu
contoh ada musibah. Setelah ada musiabah perlu ada dukungan dana, itu
kita membuat musyawarah dengan musdes melibatkan RT RW BPD kalo
itu dirasakan ada perubahan anggaran kita bahas dengan BPD. Itu karna
perubahan anggaran dengan adanya pemilihan petinggi. Sebetulanya
pilpet kan sudah dicover dari kabupaten tapi ternyata dana

dari

kabupaten tidak boleh untuk biaya snack makan, makanya mau tidak mau
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desa harus mengeluarkan harus mengcover untuk konsumsi rapat rapat.”
Jadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu sudah sesuai peraturan
yang ada dimana dilakukan satahun 1 kali dan prosedurnya seperti penyusunan
proses APBDes seperti diawal yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan elemen
masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis bahwa tahap pelaksanaan dalam pengelolaan
keuangan desa di Desa Bandengan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diketahui setiap penerimaan
dan pengeluaran melalui rekening kas desa dengan dibuktikan dokumen yang
lengkap dan sah. Sebelum pelaksanaan kegiatan, TPK mengajukan Rencana
Anggaran Biaya kepada kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa.
Kemudian setiap pelaksanaan kegiatan juga menggunakan buku pembantu kas
kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Selanjutnya
di dalam Rencana Anggaran Biaya itu terdapat dokumen Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi. Adapun untuk
pemungutan dan penyetoran pajak sudah dilakukan oleh bendara desa sebagai
pemegang keuangan desa. Di tahun 2018 juga terjadi Perubahan APBDes karena
adanya pemilihan petinggi dan prosedur penyusunan sudah sesuai dengan
peraturan yang ada.
4.4.3.

Penatausahaan
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35

menyatakan Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib
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melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku

setiap

akhir

bulan

secara

tertib.

Bendahara

Desa

wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Hartini bendahara desa :
“Dalam pelaksanaan penatausahan kan dilakukan bendahara. Setiap
pengeluaran dan penerimaan harus masuk buku kas umum yang memuat
transaksi setiap hari. Tapi setiap bulan harus membuat buku bantu ya
laporan keuangan bulan dan harus diketahui pak inggi. Untuk pelaporan
ke pak Inggi Ya tanggal 1 bulan berikutnya kalo tidak libur ya hari kerja
ya bulan berikutnya.”
Adapun untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Dokumen – dokumen yang digunakan untuk penatausahaan sebagai bukti dan
pelaksanaan program yang pembiyaannya bersumber dari APBDes harus bersifat
akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh bendahara desa Bu Hartini :
“Ada buku itu selaen itu ada buku kas umum, buku pajak, dan lain lain.
Jadi setiap transaksi kita catat di buku itu. Kita golongkan kita catat
sesuai dengan kategori di masing masing buku. Misal kita bayar pajak ya
kita catat di buku pembantu pajak, misal kita pencairan dana di bank ya
kita catat di buku bank dan lain lain.”
Berdasarkan hasil analisis diatas, bahwa tahapan penatausahaan dalam
pengelolaan keuangan desa di Desa Bandengan secara umum sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan dibuktikan
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dengan adanya laporan tiap bulan kepada kepala desa dan untuk pencatatan
menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
4.4.4.

Pelaporan
Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 37 Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 menyebutkan kepala desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama
dan Laporan Semester Akhir Tahun. Laporan Semester berupa laporan realisasi
APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Tahap pelaporan pada pengelolaan keuangan desa Bandengan diketahui
dalam wawancara sebagai berikut :
“Dan kita sendiri tiap semester harus laporan itu ada yang namanya
laporan semester awal dan laporan semester akhir. Laporan semester
akhir tahun itu diberikan kesempatan batas akhir waktu laporan itu
administrasi ya 3 bulan setelah tahun berakhir maksimal ah itu laporan
administrasi tapi pelaksanaan harus rampung di tahun itu, misale kita
dana sekian harus berakhir di 31 desember itu realisasi untuk laporan
administrasi diberikan kesempatan 3 bulan setelah tahun berakhir nah
jadi disusun pak Yudi lalu dilaporkan ke bupati.” ( Bapak Sumadi, Kepala
Desa )
Dan juga disampaikan oleh Bapak Yudi Sekretaris Desa :
“iya kita membuat laporan dalam setahun itu dua kali. Yang pertama
laporan semester 1 itu laporan realisasi APBDes dari bulan Januari
sampai bulan Juni, byasanya kita laporkan di bulan Juli. Kalo yang kedua
laporan semester II dimulai dari bulan Juli sampai Desember. Kalau
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laporan semester akhir itu kita laporkan bebarengan dengan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.”
Berdasarkan analisis diatas, bahwa tahapan pelaporan pada pengelolaan keuangan
Desa Bandengan sudah sesuai dengan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 dimana Pemerintah Desa Bandengan sudah melaporkan dua
laporan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama dan
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Kedua.
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Gambar 4. 5
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama

73

Gambar 4. 6
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Kedua
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4.4.5.

Pertanggungjawaban
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir

tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan
Desa, maka Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
tercantum dalam pada pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berkenaan.
Peraturan

Desa

tentang

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan APBDesa terdiri dari lampiran – lampiran :
a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan.
b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumadi selaku Kepala Desa :
“Kita tetep ada laporan khususnya ya laporan yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa. Tapi kita sendiri susahnya laporan perkerjaan pekerjaan
yang dilaksanakan instansi yang lain melalui SKPD tapi kita tidak
diberikan laporannya makanya kita sendiri itu mestinya kita berhak
melaporkan tapi kita tidak bisa mengetahui laporan karena tidak dikasih
tembusannya.”
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Dari sini kita bisa lihat bahwa Pemerintah Desa Bandengan sudah menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018 sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah desa terhadap pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa selama satu tahun anggaran. Hal ini juga dikuatkan oleh
pernyataan dari Bapak Amin selaku Wakil Ketua BPD :
“Iya di desa ada laporan itu laporan pertanggungjawaban, laporan
kekayaan milik desa seperti di aturan yang ada. Untuk laporan program
dari pemerintah kemungkinan ada di desa namun laporannya sepertinya
kosong.”
Adapun untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDes di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi laporan
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
Untuk implementasi di desa Bandengan seperti berikut :
Disampaikan oleh Bapak Sumadi :
“Iya laporan itu kita sampaikan ke Bupati sekitar bulan Januari 2019,
setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa untuk
disahkan bersama guna diperdeskan lalu disampaikan ke bupati melalui
camat.”
Juga disampaikan oleh Bapak Amin selaku Wakil Ketua BPD :
“Kalo laporannya biasanya bulan Januari bisa Februari, saya sudah
lupa. Ya sekitar bulan bulan itu.”
Dari paparan diatas diketahui bahwa pemerintah desa Bandengan dalam hal waktu
penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun
2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena di desa
Bandengan laporan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2019.
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Kemudian, pada pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan
bahwa Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya.
Untuk implementasi di Desa Bandengan yang dipaparkan oleh Bapak Sumadi
sebagai berikut :
“Sudah disampaikan ke masyarakat, kita membuat papan infografis kita
tampakkan di beberapa titik di sudut pandang yang masyarakat bisa
mengetahui disamping itu di desa ada papan kecil kita berikan jadi setiap
masyarakat bisa mengetahui kegiatan apa yang ada di desa ini.”
Adapaun hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sukamto :
“kalo laporan ke masyarakat itu masyarakat lewat RT RW diundang di
balai desa lalu ditampilkan di proyektor apa apa saja kegiatan yang sudah
dilaksanakan desa selama setahun.”
Hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Novi Ketua RT 03 :
“pertanggungjawaban ke masyarakat ya ketika kita diundang ke balaidesa
melihat foto foto dari kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan
ditampilkan lalu kita tanggapi yang sekiranya kita bisa sampaikan mas”
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak pemerintah desa yang
berkaitan laporan – laporan mengenai pelaksanaan kegiatan – kegiatan
pembangunan di desa sudah disampaikan ke masyarakat yang dibuktikan dengan
ditempelkannya laporan – laporan tersebut di papan desa namun kurang
sosialisasinya pihak pemerintah desa ke masyarakat guna melihat laporan –
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laporan itu sebagai bentuk mempertanggungjawabkan realisasi pengelolaan
keuangan di desa kepada masyarakat.
Gambar 4. 7
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018
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Gambar 4. 8
Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018
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Gambar 4. 9
Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Desa Tahun 2018
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Berdasarkan analisis diatas, tahapan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan di Desa Bandengan dalam hal proses sudah sesuai dengan Peraturan
Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

113

Tahun

2014

bahwa

Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah mendapatkan
pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disahkan jadi Peraturan Desa
yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa. Untuk waktu penyampaian laporan sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Pada
implementasinya laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada
Bupati melalui Camat pada bulan Januari tahun selanjutnya namun kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa sudah ditempel di papan kantor balai desa namun
masyarakat jarang mengetahui hal itu sehingga laporan tersebut tidak sepenuhnya
bisa diakses oleh masyarakat setempat.

