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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Desa atau dengan nama lain suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah bertempat tinggal dalam suatu lingkungan terntentu dan memiliki

wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu kepentingan masyarakat yang

bersangkutan, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta

benda, bangunan serta dapat menuntut dan dituntut pengadilan (Wahyu, 2004:1)

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan

pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara modern ini terbentuk, kesatuan

sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang

mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumannya sendiri yang mengakar kuat serta

relative mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2)

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi Negara dan sekaligus sebagai

pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun

dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam

hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat

serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dwipayana, 2003:15)

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari

perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan dari perangkat daerah.

Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas.

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi

kelurahan (Utami, 2007:9)

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa,

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan



2

pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku

adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD aadalah 6 tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali

untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak

diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami, 2007: 9)

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan partner kerja

dalam menjalankan pemerintahan desa. Adanya kerjasama antara Keapala Desa dan

BPD, diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal ini adalah organisasi

desa. Salah satu tujuan organisasi desa adalah tercapainya penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP tahun 2005 disebutkan

sumber-sumber pendapatan desa meliputi :

a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil

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

desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per

seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten / Kota sebagian

diperuntukan bagi desa.

c. Bagian dari dana pengimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)

yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan

alokasi dana desa.
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d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten / Kota dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

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

Dalam Hal ini, kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya

desa secara otonom merupakan bukti dari otonomi desa. Dalam Pasal 212 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dibagi dalam lima bagian

umum: pendapatan asli desa, bantuan pemerintaha kabupaten, bantuan dari

pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa.

Keuangan Desamenurut pasal ini diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa) yang ditetapkan oleh Kades bersama Badan Permusyawaratn Desa

(BPD). Dahulu sebelum Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999) digulirkan, istilah APBDes lebih dikenal dengan APPKD

(Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa) namun demikian makna

keduanya adalah sama (Habirono, 2004:1)

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk

desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance merupakan

penyelaggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien

dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas kontruktif antara domain

Negara, sektor swasta, dan masyarakat (Solekhan, 2012:15)

Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program  bantuan  desa dari 1969

yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.

Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80)

Untuk pengeluaran desa baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

pembangunan ataupun pengeluaran perlengkapan desa disesuaikan dengan kondisi

keuangan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. Namun

sejauh ini keperluan pembangunan maupun realibilitas sarana dan prasarana dapat

terpenuhi, tetapi disayangkan sekali dalam hal perawatan prasarana-prasarana desa

yang telah dibangun dan diperbaiki dalam waktu dekat kurung waktu kurang dari
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setahun mengalami beberapa kerusakan. Sebagian masyarakat yang kurang

berpartisipasi dalam membayar pajak bangunan dan tanah sehingga mempengaruhi

pengelolaan anggaran pendapatan desa (Jaja Wiharja, 2015)

Dari uraian tersebut diatas penulis cukup tertarik untuk melakukan suatu

peninjauan lebih jauh tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

dalam Laporan Tugas Akhir ini dengan mengambil judul : “ TINJAUAN ATAS

KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA (APBDes) DESA BOJONEGARA KECAMATAN TAMBAKDAHAN

KABUPATEN SUBANG ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, masalah-masalah yang

akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat diidentifikasikan sebagai

berikut:

1) Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Desa Bojonegara

Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang?

2) Kendala-kendala apa saja yang menghambat kinerja pengelolaan anggran

sspendapatan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten

Subang ?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan itu adalah untuk memperoleh dan memanfaatkan data

yang digunakan dan mengetahui permasalahan kinerja pengelolaan Anggaran Desa di

Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Subang.

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Desa

Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.
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2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat kinerja

pengelolaan anggaran pendapatan Desa Bojonegara Kecamatan

Tambakdahan Kabupaten Subang.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Melalui penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai

sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu di bidang

pemerintahan

b. Sebagai salah satu syarat penyusunan Laporan Tugas Akhir

2) Bagi Kelurahan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten

Subang

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial

serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang.

3) Bagi Pihak Pembaca

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan

mengambil topik yang sama serta tambahan dalam memahami ilmu

pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Desa

Bojonegara yang  berlokasi di Kampung Krajan RT 05 RW 02 Desa Bojonegara

Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai

tanggal 12 Mei 2015 – 9 Juni 2015


