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MOTTO

Sungguh,Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
brhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu,Sungguh,
Allah Maha Mendengar Maha Melihat.
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ABSTRAK
SitiRahmawati.Manajemen Pengelolaan Dana Desa (Alokasi Dana
Desa) Dalam Menunjang Pendidikan Non Formal Di
Desa Air Tawar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen
pengelolaan dana desa (alokasi dana desa) dalam menunjang pendidikan
non formal di desa air tawar, rumusan ini meliputi: pertama Bagaimana
manajemen dana desa yang dilaksanakan di Desa Air Tawar, kedua
Mengapa penggunaan dana desa belum mendukung penyelenggaraan
pendidikan non formal di Desa Air Tawar, ketiga Mengapa pendidikan
non formal di Desa Air Tawar belum mengalami perkembangan yang
optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa1. Kurangnya
Alokasi Dana Desa di bidang pembinaan yaitu magrib mengaji dan
pendidikan PAUD. 2. Dalam pengunaan dana alokasi desa untuk insentif
pendidikan informal sebagai berikut: a. Perencanaan program APBDesa
Desa Air tawar Kecamatan Kateman secara bertahap telah melaksanakan
konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan
dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Guna
pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan
pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). b. Pelaksanaan
program APBDesa di Kecamatan Kateman telah menerapkan prinsipprinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip
akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik,
sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan
sempurna.c. Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun
administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban
administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola
merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan
dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan
setiap tahun. d. Pengawasan dalam pembentukan APBDes di Desa Air
tawar pengawasan sangat baik dan dalam penyaluran dana
pengawasannya sudah baik tetapi belum optimal. 3. Untuk perkembangan
pendidikan di desa Air tawar belum sepenuhnya mengalami
perkembangan yang signifikan dikarena insentif yang di salurkan
untukkegiatan pendidikan informal sangat terbatas.
Kata kunci: Manajemen keuangan, Dana AlokasiDesa, Pendidikan Non
Formal.
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ABSTRACT
SitiRahmawati. Management of Village Fund Management (Village Fund
Allocation) in Supporting Non Formal Education in Freshwater Villages
This study aims to determine the management of village funds
management (village fund allocation) in supporting non-formal education in
freshwater villages, this formula includes:first How is the management of village
funds carried out in the Freshwater Village, secondly Why is the use of village
funds not yet supporting the implementation of non-formal education in Air Tawar
Village, third why non-formal education in Freshwater Villages has not
experienced optimal development. This study uses qualitative methods, data
collection techniques are carried out by observation, interviews, and
documentation. Data analysis techniques were carried out by data reduction,
data display, data presentation and conclusion drawing.
Based on the results of the study it was found that 1. Lack of Village
Fund Allocation in the field of coaching is Magrib Koran and PAUD education. 2.
In the use of village allocation funds to incentivize informal education as follows:
a. Planning of the APBDesa program The freshwater village of
KatemanSubdistrict has gradually implemented the concept of participatory
village community development as evidenced by the application of the principles
of participatory, responsive, transparency. in order to learn the resources of rural
communities in order to realize the empowerment of rural communities through
the Musrenbangdes forum (Village Development Planning Consultation). b. The
implementation of the APBDesa program in Kateman District has implemented
the principles of participatory, responsive, transparent. Although the application of
the principle of accountability at this stage is still limited to physical accountability,
the administrative side is still not fully carried out perfectly.c. APBDesa's
accountability both technically and administratively is good, but in terms of
accountability of financial administration the human resource competency of
managers is a major obstacle, so that it still requires assistance from the
Regional Government officials to adjust changes to the rules every year. d.
Supervision in the formation of APBDes in the Freshwater Village is very good
supervision and in the distribution of funds the supervision is good but not
optimal. 3. For the development of education in the freshwater village, it has not
fully experienced significant development because the incentives distributed for
informal education activities are very limited.
Keywords: Financial Management, Village Allocation Fund, Non Formal
Education.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
dalam

sejarah

peraturan

Desa,

telah

ditetapkan

beberapa

peraturan tentang Desa, yaitu Undang-UndangNomor 22 Tahun 1948
tentang pokok pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 1 tahun
1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah,
Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai
bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III Tiga
diseluruh wilaya republik indonesia.undaang-undang nomor 5 tahun
1979 tentang pemerintahan didaerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang pemerintah desa,Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 1
Pemerintahan pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU
No.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam konsideran UU tersebut
disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradidional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undaangundang dasar negara republik indonesia, desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan berdayakan agar menjadi
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Jika kita pahami dari
konstruksi hukum yang diterapkan selama ini, hal ini dapat kita telusuri
dari teks hukum pada pasal 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang
menyatakan,

bahwa

pemerintahan

dan

kepentingan

masyarakat

setempat daalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indoneisa.
Resume mengenai”Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6
tahun 2014 tentang desa”.H.2
1
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keberadaan Desa secara Yuridis formal diakui dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah dan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan
ketentuan tersebut Desa bisa diartikan Desa adat atau yang disebut
dengan

nama

lain,

selanjutnya

disebut

desa

adalah

kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul dan hak
tradisional yang di akui dan di hormati masyarakat dalam sistem
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dijelaskan

Merupakan

subsistem dari sistem peenyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
Masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip
governance

dengan

pedoman

efektivitas,transparansi,akuntabilitas

dan

good

pada

efesiensi,

demokratisasi

nilai-nilai

kerakyatan dalam peraktis penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada
sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang di kerjakan
adalah bagaimana desa mengelola asset sumberdaya alam dalam
secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekomi rakyat yang
bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian.
Pilihan tersebut juga diambil jugpa diambil untuk menciptakan ruang
bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan maupundalam
bidang pendidikan Non Formal.( Nurman2015:255)
Pembangunan Desa Perlu diarahkan pada tersujudnya “ desa yang
mandiri “ yaitu desa yang wargana mepunya semangat untuk
membangun

yang

tinggi

yang

mempunyai

kemapuan

untuk

mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk
memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut
dengan seefesien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama
bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyaakat
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desa, dan mampu menjaga kelangsungan pembangun desa ( Moeljarto
Tjokrowinoto,2012:14).

Agar

dapat

mmelaksanakan

peran

dalam

mengatur dan mengurus komunitas, Desaberdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,diberikan kewenangan yang
mencakup.
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. wewenangan lokal berskala Desa.
c. kewenangan yang ditugaskan

oelh pemerintah,pemerintah

Daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah
daerah provinsi atau daerah kabupaten kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .

dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 , berbagai
program pun muncul baik dari pemerintah pusat maupun pemrintah
daerah yang bertujuan untuk membangkitkan kemampuan masyarakat
terutama pada masyarakat perdesaan. 2
Arah pembedayaan masyarakat desa yang efektif adalah dengan
melibatkan mayarakat dan unsur pemerintahan yang memang yang
mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan
proritas kebutuhan mayarakat desa dengan anggaran sehingga mereka
mampi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki draaerah masingmasing.
Satu dari rentetan progam Pembinaan masyarakat itu adalah
pemberian dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang merupakan wujud dari
pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan hak desa untuk
menyelnggarakan

otonomi

desa

agar

tumbuh

dan

berkembang

mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri bedasarkan keanekaragaman,
2

Republik Indonesia.Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam oprasionalisasi desa untuk
diberikan

Kepala

Desa

terhadap

mewujudkan otonomi yang

pembiyaan-pembiyaan,

dimana

pembiyaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (
ADD ) kepada setiap desa yang berda diwilayahnya. Hal ini tercantum
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang
menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yag dapat dinilai dengan uang serta segara sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
desa

yang

menimbulkan

pendapatan,

belanja,

pembiyaan,

dan

pengelolaan keuangan desa.
Alokasi Dana Desa ( ADD ) diberikan oleh pemerintah pusat yang
diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ( APBN )

yang diterima oleh kabupaten dalam anggaran

pendapatan belanja ( APBD ) Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (
DAK ). Sebesar 10 % dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk
membiyaai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan

masyarakat,

dan

pemberdayaan

masyarakat.

Jumlah

nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda
tergantung dari geografis desa masing-masing, jumlah penduduk, serta
jumlah angka kematian. Alokasi dana desa sebesar 10 % yang diterima
oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. 3
Pendidikan yang beranmutu merupakan harapan bagi bangsa
Indonesia, pendidikan diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia
seutuhnya, demikian yang diamanatkan oleh aturan normatif kita.
Pendidikan yang bermutu harus disediakan melalui jalur, jenis, dan
jenjang yang ada dalam sistem pendidikan, tidak terkecuali pada jalur
pendidikan madrasah. Pendidikan yang bermutu dapat terselenggara
dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
3

Annivelorita ( 2015 ).”Implementasi Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan”ejournal
Adminstrasi Negara.vol 3, No.5:11712-1726
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Pendidikan bermutu pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan harus
dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia.4
Keberhasilan pendidikan adalah merupakan cita-cita dan tujuan
bangsa, yang merupakan modal dasar untuk membangun dan membawa
kemajuan suatu bangsa dalam segala segi kehidupan dan penghidupan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengupayakan
dan menyediakan beberapa lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun
di luar sekolah sebagai wahana/wadah pembinaannya dan tenaga-tenaga
pendidik yang profesional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional menjelaskan bahwa, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar
dan

terencana

untuk

mewujudkan

suasana

belajar

dan

proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai fungsi
pendidikan

dinyatakan

bahwa

pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5
Adapun standar kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan dasar
yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk
meletakkan dasar kecerdasan,pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,

4

Minnah El Widdah, Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah
(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1.
5
Diknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 7.
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serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikanlebih
lanjut.6
Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang.
Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab
tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula
harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat
pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun
apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi
pula martabat orang tersebut.
Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan
martabat bangsa Indonesia di mata dunia juga dipengaruhi oleh
pendidikan penduduknya. Negara/bangsa yang pendidikan penduduknya
rata-rata rendah maka di mata dunia martabat bangsa tersebut juga
rendah. Akan tetapi sebaliknya apabila pendidikan penduduk suatu
bangsa semakin tinggi, maka martabat bangsa tersebut juga tinggi.
Bahkan bangsa-bangsa lain akan bersahabat dan memperhitungkan
bangsa tersebut.
Program pendidikan luar sekolah dapat diartikan sebaai kegiatan
yang disusun secara terencna dan memiliki tujuan, sasaran, isi, dan jenis
kegiatan, pelaksana kegiatan, proses kegiatan, waktu fasilitas, alat-alat,
biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Unsur-unsur program
pendidikan

luar

sekolah,

menurut

Sepuluh

patokan

pendidikan

masyarakat terdiri atas kelompok belajar, tujuan belajar, warga belajar,
sumber belajar, sarana belajar, pamong belajar, panti belajar, dana
belajar, dan hasil belajar.7
Grandtheory yang dijadikan sebagai landasan berpikir mengenai
manajemen pengelolaan dana adalah menurut James C. Van Horne dan

6

Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
19
Tahun
2005,
StandarNasionalPendidikan, hal. 10.
7
Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Non
Formal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal
4.
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Jhon M. Wachowicz yang dikutip Jamal Ma‟mur Asmani bahwa
manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan
perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva, dengan beberapa tujuan
menyeluruh.8
Aspek pendanaan sekolah harus dilakukan dengan manajemen
keuangan sekolah yang akuntabel dan profesional. Perencanaan
keuangan sekolah berada dalam kerangka aturan yang baik dan benar.
Manajemen keuangan secara sederhana diartikan sebagai suatu proses
melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga
orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi
yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva,
dengan

beberapa

tujuan

menyeluruh

mulai

dari

pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan.

perencanaan,

9

Grandtheory yang dijadikan sebagai landasan berpikir mengenai
pendidikan non formal adalah menurut

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan

anak

pemberdayaan

usia

dini,

perempuan,

pendidikan

kepemudaan,

pendidikan

pendidikan

keaksaraan,

pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.10
Islam sebagai agama sempurna juga telah menggambarkan sebuah
proses manajemen. Allah SWT telah memberikan contoh kepada kita,
bahwa alam semesta diurus oleh Allah SWT dengan sebuah “manajemen”
agar bumi teratur dan tertib:

8

Jamal Ma‟mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Yogyakarta: Diva
Press, 2012), hal. 177.
9
Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 212-213.
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, hal. 7
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َسن َٖة ِّم َّما تَعُدُّون
َّ يُ َدبِّ ُر أٱۡلَمأ َر ِمنَ ٱل
ُ ض ث ُ َّم يَعأ ُر ُج إِلَ أي ِه فِي يَ أو ٖم َكانَ ِم أق َد
ِ س َما ٓ ِء إِلَى أٱۡل َ أر
َ ف
َ ارهُۥٓ أَ أل
Artinya: “Dia (Allah) mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya
adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.11 (Q.S. AsSajadah: 5)
Pendidikan anak usia dini adalah salah satu contoh lembaga
pendidikan prasekolah non formal yang diselenggarakan di Indonesia.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, semakin
mempertegas eksistensi dan kedudukan lembaga pendidikan untuk anak
usia dini di Indonesia. Pendidikan non formal memiliki organisasi yang
terstruktur

dan

mengembangkan
penguasaan

berjenjang.
potensi

pengetahuan

Pendidikan

peserta

didik

dan

nonformal

dengan

keterampilan

berfungsi

penekanan

pada

fungsional

serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur pendidikan nonformal
berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau
bentuk lain yang sederajat. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur
pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK). Raudatul athfal
(RA), atau bentuk lain yang sederajat.12
Pendidikan non formal dilakukan secara mandiri atau merupakan
bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan
untuk melayani peserta didik. Pendidikan non formal diselenggarakan
untuk membelajarkan individu di dalam mencapai tujuan belajarnya.
Pendidikan non formal merupakan kegiatan terorganisasi dan sistematis di
luar sistem persekolahan yang mapan.
Penyelenggaraan pendidikan non formal (PNF) merupakan upaya
dalam rangka mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu
layanan pendidikan bagi masyarakat.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11

Departemen Agama RI, Op. Cit, hal.821
Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik: Bagi Anak Usia Dini TK/RA dan
Anak Usia Kelas Awal SD/MI (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 4.
12
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sebagai lingkar pendidikan non formal memiliki peran signifikan dalam
mendidik anak. Pertama, seorang anak tidak bersosialisasi di karenakan
minder dalam berteman. Kedua, sebagai media bermain yang menggali
bakat dan minat serta keberanian yang dimiliki oleh anak. Ketiga,
menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak melalui keaktifan anak ini akan
mampu mengolah kesan pengamatan menjadi suatu pengetahuan.
Keempat,

memungkinkan

interaksi

anak

yang

dinamis

dengan

lingkungannya.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan maka
pemerintah mengalokasikan dana pendidikan. Pembiayaan bagi sekolah
di Indonesia sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah (APBN,
APBD) dalam bentuk anggaran rutin (DIK) dan anggaran pembangunan
(DIP). Untuk membiayai penyelenggaraan program-program fungsional
dan penunjangnya, sekolah juga menerima dana masyarakat dalam
bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana lain yang
jumlahnya relatif jauh lebih kecil daripada sumber-sumber dana
pemerintah.

Pengelolaan

pendanaan

pendidikan

menjadi

tanggung-jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah
satu elemen yang bertanggung jawab adalah pemerintah desa yang
memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dana desa kepada
lembaga pendidikan nonformal seperti pendidikan anak usia dini. Oleh
karena itu, diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan baik sampai
kepada penerima.

Berkaitan dengan itu sekolah diharapkan mampu, sesuai dengan
sumberdaya yang dimilikinya, untuk merancang berbagai program yang
akan

ditawarkan

kepada

masyarakat,

menetapkan

prioritas,

dan

membina/meningkatkan kerjasama dengan berbagai sumber dana yang
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potensial. Tidak kalah pentingnya adalah agar supaya sekolah mampu
mengalokasikan sumberdaya terutama sumberdaya dana secara efisien
dan efektif, karena pada dasarnya sumberdaya dana bersifat terbatas.

Lembaga pendidikan diharapkan memiliki program atau kegiatan
yang mampu membekali peserta didik kompetensi dan kemampuan
bersaing dan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non
akademik. Program atau kegiatan lembaga pendidikan diharapkan mampu
mengembangkan karakter, kepribadian, kedisiplinan, sportivitas, bakat,
minat, dan kompetensi siswa. Adapun tujuan program pembinaan peserta
didik diantaranya:

1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu
meliputi bakat, minat, dan kreativitas.
2. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan
sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha
pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi
unggulan sesuai bakat dan minat.
4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang
berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam
rangka mewujudkan masyarakat mandiri (civil society).13

Prioritas penggunaan dana DMIJ di bidang pembinaan Kemsyarakat
desa antara lain adalah :
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
c. Pembinaan kerukunan umat beragama
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
13

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik
Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.178.
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e. Pembinaan lemnbaga adat
f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa
Prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa mengacu
pada skala prioritas sebagaimana yang ditetapkan bersama pemerintah
desa dan BPD dalam dokumen RKP desa.
Ada beberapa skala prioritas yang harus dibuat oleh pemerintah
Desa untuk dimasukkan dalam RKP desa yang menjadi kebijakan
pemerintah Kabupaten antara lain :
a. Kegiatan magrib mengaji
b. Kegiatan posyandu
c. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Program PKK
Adapun
pembangunan

jenis-jenis

kegiatan

desa,

pembinaan

Pemerintah

Desa,

kemasyarakatan

pelaksanaan
desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayi melalui program Desa
Maju Inhil Jaya (DMIJ) antara lain :
1. Program magrib mengaji yang dibayarkan adalah yang dilakukan di
masjid, mushalla atau TPA dengan nilai honor guru maksimal Rp.
300.000,- perorang dengan murid minimal 10 orang per guru mengaji
2. Insentif kader posyandu maksimal Rp. 100.000,- Perbulan
3. Kegiatan PAUD yang ada di desa diberikan bantuan maksimal sebesar
Rp 5.500.000,- Per PAUD, termasuk pengadaan buku panduan utama
tentang PAUD.14
Hasil pengamatan awal peneliti di lapangan grandtour menunjukkan
bahwa: pertama, pengelolaan keuangan dana desa di Desa Air Tawar
belum melalui standar realisasi penerimaan dan penggunaan dana yang
sesuai dengan panduan peraturan pemerintah dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan. Kedua, pendidikan non formal belum

14

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Indragiri Hilir
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berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya prestasi siswa
dalam tahun ini dan belum berkembangnya pendidikan non formal di
desa Air Tawar. Tidak hanya itu melihat dana yang disediakan oleh
pemerintah terbatas. Seperti PAUD dana yang disediakan begitu sedikit
untuk honor guru PAUD. Selain itu, magrib mengaji di desa air tawar
terlalu banyak sementara dana yang disediakan sedikit 15
Berdasarkan grandtheory dan grandtour di atas, maka penulis
bermaksud

mengadakan

penelitian

dengan

judul

“Manajemen

Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pendidikan Non Formal
di Desa Air Tawar”

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa

penggunaan

dana

desa

belum

mendukung

penyelenggaraan pendidikan non formal di Desa Air Tawar?
2. Bagaimana manajemen dana desa yang dilaksanakan di Desa Air
Tawar?
3. Kenapa pendidikan non formaldi Desa Air Tawar belum mengalami
perkembangan yang optimal?

C. Fokus Penelitian
Dalam rangka

menghindari bias penelitian, maka peneliti

menentukan fokus penelitian mengenai manajemen pengelolaan dana
desa dan pendidikan non formal. Adapun tempat penelitian yang dipilih
berdasarkan

pertimbangan

kemampuan

peneliti

baik

dari

segi

transportasi, biaya, dan waktu, maka penelitian akan dilaksanakan di
Desa Air Tawar”.

15

Pengamatan, Penggunaan Dana BOS dan Kecakapan Siswa, Juli 2017.

27

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan diadakan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui manajemen dana desa yang dilaksanakan di
Desa Air Tawar
b. Untuk mengetahui mengapa pendidikan non formaldi Desa Air
Tawar belum mengalami perkembangan yang optimal
c. Untuk

mengetahui

mengapa

penggunaan

dana

desabelum

mendukung penyelenggaraan pendidikan non formal di Desa Air
Tawar

2. Kegunaan penelitian
a. Secara teoretik. Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah
sebagai tambahan referensi terkait penelitian tentang manajemen
dana desadi tingkat satuan pendidikan.
b. Secara praktis. Bagi peneliti, memberikan wawasan dan bekal terkait
dengan peran pengelolaan manajemen dana desayang dapat
diterapkan di desa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
non formal. Bagi desa, sebagai referensi untuk dapat menentukan
kebijakan terkait dengan program dan pengelolaan manajemen
perubahan
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. Landasan Teori
1. Manajemen Keuangan
Mary Parker Follet, sebagaimana yang dikutif Danim, ia memberikan
definisi manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang
lain. Di sini seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang
lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ia melanjutkan, dengan mengutif
Griffin, mendefinisikan bahwa manajemen sebagai sebuah proses
perencanaan-perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengontrolan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran(goal) secara
efektif dan efesien.16
Henri Fayol, yang dikutip Hikmat, ia menjabarkan fungsi manajemen
yang terdiri dari perencanaan, (planning), pengorganisasian (organizing),
mengelolaan staf (staffing), pengarahan (directing), pengkoordinasian
(coordinating),

pelaporan

(reporting),

dan

penganggaran

(budgeting).17Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.18
Islam sebagai agama sempurna juga telah menggambarkan sebuah
proses manajemen. Allah SWT telah memberikan contoh kepada kita,
bahwa alam semesta diurus oleh Allah SWT dengan sebuah “manajemen”
agar bumi teratur dan tertib:
َسنَ ٖة ِ ّم َّما تَعُدُّون
ُ ض ث ُ َّم يَ أع ُر
َ ف
َّ يُ َدبِّ ُر أٱۡل َ أم َر ِمنَ ٱل
َ َارهُۥٓ أَ أل
ِ س َما ِٓء إِلَى أٱۡل َ أر
ُ ج إِلَ أي ِه فِي يَ أو ٖم كَانَ ِم أقد
Artinya: “Dia (Allah) mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian
(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya

16

Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan KepemimpinanTransformasional
Kepala Sekolahan, (Jakarta: Reneka Cipta, 2009), hal 2
17
Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 30
18
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Bumi Aksara,
2000), hal. 1-
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adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.19 (Q.S. AsSajadah: 5)
Manajemen menurut G. R Terry dalam Sukarna (2011, h.3) dalam
buku Principles of Management menjelaskan Management is the
accomplishing of predeterminted objectives through the efferts of other
people (Manajemen ialah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
bersama dengan orang lain). Richard L. Daft (2010, h.6) menjelaskan
manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan
efisien

melalui

perencanaan,

pengelolaan,

kepemimpinan

dan

pengendalian sumber daya organisasional. Manajemen dapat berarti
pencapaian dari suatu tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu.
Sedangkan fungsi manajemen menurut pendapat G. R. Terry dalam
Sukarna (2011, h.7) dalam buku yang berjudul Principles of Management
yang disebutkan fungsi dari manajemen yang terdiri atas Planning,
Organizing, Actuating dan Controlling (POAC).
a. Planning: Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta penggunaan
asumsi-asumsi

untuk

masa

yang

akan

datang

dengan

jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai hasil yang diinginkan kelompok (Sukarna 2011, h.10).
b. Organizing: Penentuan, pengelompokkan dan penyusunan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, penempatan pegawai
terhadap kegiatan, penyediaan factor fisik yang cocok bagi keperluan
kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan
terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan
(Sukarna 2011, h.38).
c. Actuating: Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok
agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai
tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha
pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna 2011, h.82).

19

Departemen Agama RI, Op. Cit, hal.821
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d. Controlling: Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar,
apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu
melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana,
yaitu selaras dengan standar (Sukarna 2011,h.110).
Dalam

proses manajemen

terlibat

fungsi-fungsi

pokok

yang

ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu:
a. Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka
tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini
dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi,
menentukan

kesempatan

dan

ancaman,

menentukan

strategi,

kebijakan, taktik, dan program. Semua dilakuka berdasarkan proses
pengmabilan keputusan.
b. Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan
struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis,
staf, dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan
wewenang. Sedangkan strukturnya dapat horisontal dan vertikal.
Semuanya memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi
yang tepat untuk mengimplementasikan rencana.
c. Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan
dan

mempengaruhi

para

bawahan,

bagaimana

orang

lain

melaksnakan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang
menyenangkan untuk bekerja sama.
d. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan
mengukur
memberikan

penampilan/pelaksanaan
keyakinan

bahwa

terhadap
tujuan

standar

organisasi

dan

tercapai.

Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena
melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.20
Sedangkan manajemen keuangan (financial management) adalah
segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana
20

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung Remaja Rosdakarya,
2007), hal 1
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memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan
organisasi secara menyeluruh. Manajemen keuangan sekolah adalah
seluruh proses kegiatan yang direncakan dan dilaksanakan/diusahakan
secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu
terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih
efektid dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.21
Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan,
demikian pula sekolah. Soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah
pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan
pendidikan, uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang
berhubungan

langsung

dengan

penyelenggaraan

sekolah

seperti

perbaikan sarana dan sebagainya.22
Mutu/kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh
besarnya dukungan biaya yang menunjang kegiatan belajar mengajar, di
samping lokasi lingkungan dan peran serta orang tua, serta dedikasi guru.
Biaya memberikan dampak positif, setiap program sekolah, antara lain
bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan peningkatan kesejahteraan
personal tata usaha yang tentunya berimplikasi pada kegiatan belajar
mengajar di sekolah dan guru tidak usah mencari tambahan di luar
sekolah tempat ia bertugas dan bisa mencurahkan perhatiannya di tempat
mengjar. 23
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya
yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan. Dalam implementasi MBS manajemen keuangan sangat
penting,

karena

merencanakan,

MBS

menuntut

melaksanakan

kemampuan
dan

sekolah

mengevaluasi

untuk
serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada
21

M. Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah: Untuk Mahasiswa, Guru dan
Peserta Kuliah Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 140-141.
22
B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.
131.
23
Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung:
Alfabeta, 2011) hal. 224.
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masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting karena dengan adanya MBS,
diberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan
berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah
karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada
keterbatasan dana.24
Sumber pembiayaan pendidikan dijelaskan pada Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, sebagai berikut:
a. Ayat 1 menjelaskan bahwa Pendanaan pendidikan bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
b. Ayat 2 menjelaskan bahwa Dana pendidikan penyelenggara atau
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
1) Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat;
2) Bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/
walinya;
3) Bantuan pemerintah;
4) Bantuan pemerintah daerah;
5) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
6) Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
7) Sumber lainnya yang sah.
c. Ayat 4 menjelaskan bahwa Dana pendidikan satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
1) Anggaran Pemerintah;
2) Bantuan pemerintah daerah;
3) Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar
peserta didik atau orang tua/walinya;
5) Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
24

E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),
hal. 48.
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6) Sumber lainnya yang sah.25
Manajemen keuangan pendidikan meliputi tiga fase yaitu:
1) Financial Planning (perencanaan finansial) yang disebut budgeting,
merupakan kegiatan mengkoordinasi sumber daya yang tersedia
untuk mencapai sasaranyang diinginkan secara sistematis tanpa
menyebabkan efek samping yang merugikan.
2) Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah
kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan
terjadi penyesuaian jika diperlukan.
3) Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian
sasaran.26
Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan meliputi:
a. Transparansi. Transparansi berarti keterbukaan. Transparansi dalam
bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola
suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan
yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen
keuangan

lembaga

keuangan

dan

pendidikan,
jumlahnya,

dimana
rincian

keterbukaan
penggunaan,

sumber
dan

pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga memudahkan pihak
yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
b. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh
orang

lain

karena

kualitas performa

yang dimilikinya

dalam

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung
jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah berarti
penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
c. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suat kegiatan.
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan
25

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan, hal. 37-38.
26
E. Mulyasa,Manajemen
Berbasis
Sekolah(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2011), hal. 48.
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keluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi
tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
d. Efektivitas. Efektivitas sering kali diartikan sebagai pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi
prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur
keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan
lembaga yng bersangkutan dan hasil kualitatifnya sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. 27
Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka manajemen
pengelolaan dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pengelolaan

dana

penyelenggaraan

desa

kegiatan

yang

digunakan

pendidikan

non

untuk
formal

mendukung
sesuaidengan

peraturan yang berlaku. Ciri-ciri manajemen pengelolaan dana desa
adalah meliputi prosedur perencanaan anggaran dana, pelaksananaan
penggunaan dana, dan pemeriksaan dana.
2. Konsep Manajemen keuangan Pendidikan
Terkait dengan fungsi dan peran keuangan ini menurut Sudarwan
Damin yang dikutip oleh Mujamil Qomar melaporkan bahwa Ketika
kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan. Kemampuan
finansial untuk mendukungnya tidak terhindari sebab, kemampuan
dibidang keuangan merupakan sumber dana bagi para pembaru.
Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan
dalam penyelenggaraan pendidikan.kedua hal tersebut merupakan
komponen prosuduksi yang menetukan terlaksana nya kegiatan-kegiatan
proses belajar mengajar dan bersama komponen lain nya.
Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian
yang besar pada keuangan yaitu : pertama, keuangan termasuk kunci
penentu kelangsungan dan kemajuan sebuah lembaga. Kenyataan ini
mendukung kosukuensi bahwa program-program pemabaruan atau
27

Jamal Ma‟mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Yogyakarta: Diva
Press, 2012), hal. 180-185.
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pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakalah tidak
didukung oleh keuangan yang memadai kedua, lazim nya uang dalam
jumlah besar sulit didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan yang
baru berdiri.
Menejer lembaga pendidikan harus berusaha mengembangkan
melalui usaha-usaha produktif agar uang tersebut tidak mandek atau
habis. Hal ini dilakukan agar dana bertambah besar meskipun sebagaian
telah di gunakan untuk kepentingan lembaga. Usaha-usaha tersebut bisa
diwujudkan dalam usaha mandiri secara otonom maupun bekerja sama
dengan para pengusaha dengan pola bagi hasil.
Pada bagian menejer lembaga pendidikan islam harus menjaga
kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain. Dengan begitu
mereka

tidak jera

membantu

lembaga

pendidikan

islam,

bahka

diupayakan agar mereka dapat membantu lagi.untuk itu perlu dilakukan
langkah-langkah berikut :
a. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan program
yang direncanakan. Setiap penyimpangan rencana anggaran harus
disertai dengan alasan yang jelas dan meminta persetujuan pihak
yang berwewenang sebelum dilaksanakan.
b. Hindari kesan bahwa kegiatan dalam pendidikan sekedar untuk
menghabiskan dana, sehingga dilakukan penghematan dana.
c. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang
berwewenang sesuai dengan aturan yang berlaku
Manajemen keuangan dalam pendidikan islam adalah menggali dana
secara kreatif dan maksimal, menggunakan dana secara jujur dan
terbuka, mengembangkan dana secara produktif, dan mempertanggung
jawabkan dana secara obyektif. Bila sikap ini benar-benar dilaksanakan
oleh para menejer lembaga pendidikan islam, maka manajemen
keuangan akan membantu kemajuan lembaga pendidikan yang di pimpin
tersebut.
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KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Menggali dana secara kreatif dan maksimal

Menggunakan dana secara jujur dan terbuka

Menggunakan Dana Secara Produktif

Menggunakan Dana Secara Obyektif

3. Program Desa Maju Inhil Jaya ( DMIJ )
a. Alokasi Dana Desa ( ADD )
Alokasi Dana Desa ( ADD ) adalah merupakan dana yng harus
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dari
kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja apratur desa dan
oprasional dan 70 % untuk belanja ke pembangunan. Menurut peraturan
Menteri dalam negri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari
APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk
desa paling sedikit 10 %. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk
tim kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim
pendaming yang disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan didesa
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disebut Tim Pengelolaan Desa,kemudian adapun pengawasan kegiatan
dan pertanggung jawaban oprasional (PJOK).28
Adapun tujuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
a. Meningkatkan
melaksanakan

penyelenggaraan
pelayanan

pemerintahan

pemerintahan,

desa

pembangunan

dalam
dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta;
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
Rumusan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Menggunakan
dasar asas adil dan merata yaitu :
1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi DanaDesa ( ADD )
yang sama untuk disetiap desa atau yang disebut Alokasi Dana
Desa (ADD) Minimal.
2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang
dibagi secara Proporsinal untuk disetiap desa berdasarkan nilai
bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabele tertentu atau
alokasi dana desa ( ADD ) Profersional ( ADDP)
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan desa dalam
APBDesa oleh karena itu karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa ( ADD) Harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana
Desa ( ADD ) Sebagai Berikut :
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di
rencanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan
prinsip dari,oleh masyarakat.

28

PTO Kabupaten Indragiri Hilir

38

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara
administrasi teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa ( ADD ) dilaksanakan dengan menggunakan
prinsip hemat , terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
Sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat
berupa pemenuhan kebutuhan dasar,penguatan kelembagaan desa
dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang
diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi

Dana

Pendapatan

Desa

dan

(ADD)

belanja

harus

desa

(

dicatat

dalam

APBDesa

)

Anggaran

dan

proses

penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Penggunaan dana Alokasi Dana Desa di gunakan untuk pembiyaan
Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan total keseluruhan
yang didapatkan didesa air tawar Rp. 1.809.271.800,00 dengan
pembagian sebagai berikut :
1. Pembayaran Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan
Perangkat

Rp. 304.800.000,00

2. Kegiatan Oprasional Kantor Desa
3. Kegiatan Oprasional BPD

Rp. 48.742.400,00

Rp. 52.800.000,00

4. Kegiatan Oprasional RT/RW Rp. 108.000.000,00
5. Kegiatan Oprasional LPM

Rp. 9.000.000,00

6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Rp. 8.040.000,00

7. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Rp. 1.200.000,00

8. Belanja

modal

pengadaan

mesin/alat

pompa

air

Rp.1.071.925,00
9. Belanja Modal Pengadaan Drum Plastik

Rp.900.000,00

10. Kegiatan Magrib Mengaji

Rp. 79.200.000,00

11. Kegiatan Pembinaan Posyandu

Rp. 14.000.000,00

12. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PUD ) Rp.
8.210.000,00
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13. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Rp.

14.400.000,00
14. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan olaraga Rp. 2.960.000,00
15. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)
Rp. 10.000.000,00
16. Kegiatan Pembinaan KPMD
17. Kegiatan MTQ

Rp. 14.400.000,00

Rp. 9.107.000,00

18. Kegiatan Gebyar DMIJ Rp. 8.000.000
19. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan Dasawisma
Rp.5.348.000,00
20. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lain Rp. 749.500,00.29
Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemrintahan
terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi
dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor
33 tahun 2014 tentang otonomi daerah. sebagai unit pemerintahan dalam
skala yang lebih kecil,pemrintahan desa mempunya tugas yang diamatkan
oleh praturan perundang-undangan, dalam perspektif islam pemerintahan
desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasan yang
diberikan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menegakkan
kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur‟an dijelaskan
dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :
اس أَ ْن
ِ َّللا يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن ت ُ َؤدُّوا اۡل َمانَا
ِ َّت إِلَى أ َ ْه ِلهَا َوإِذَا َحك َْمت ُ ْم بَ ْينَ الن
َ َّ َّإِن
ير
َ ََّللا كَان
ِ ِ َس ِميعِا ب
َ َّ ََّّللا نِ ِع َّما يَ ِع ُ ُك ْم بِ ِه إِن
َ َّ َّتَحْ ُك ُموا بِا ْلعَ ْد ِل إِن
Artinya

:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
29

APBDesa Air Tawar Tahun 2018
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dengan adil. Sesungguhnya Allah meberikan pengajaran yang
sebaik-baiknya kepada mu sengguhnya Allah adalah maha
mendengar lagi maha melihat.
b. Dana Desa (DD)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa,
desa diberikan kewenangan untuk mengatur kewenangan sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini berarti dana desa akan di gunakan untuk mendanai
keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan proritas
dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang
di teransfer melalui anggaran pendapatan dan belaja negara dari daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat.pemerintah menganggarkan dana desa secara rasional dalam
APBN setiap Tahunnya yang bersumber dari pemerintah pusat.
Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa

dana desa

diproritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala
lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa. Proritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip
keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga
desa tampa mebeda-bedakan kebutuhan proritas dengan mendahulukan
yang kepentingan desa yang lebih mendesk, lebih dibutuhkan dan
berhubung langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
desa dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan

kreakritis

geografis,

sosiologis,antropologis,ekonomi,dan

ekologi dan yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan
desa.
Program DMIJ merupakan program Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hiliryang dananya bersumber dari APBD KabupatenIndragiri Hilir yang
terdiri dari alokasi dana desa (ADD), Bagi hasil pajak dan retribusi
daerah, serta Bantuan keuangan kepada desa. Dalam pengelolaan
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keuangan DMIJ dari tingkat kabupaten sampai ke desa yang ditransfer ke
rekening kas desa dan dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai
pendapatan dimulaidari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggung jawaban keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 pasal 2 tentang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa menyebutkan : (1) kepala desa
sebagai pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa
dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa, (2)
sekretaris desa adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
yang akan bertindak mencairkan dana desa bersama kepala desa dari
rekening PTPKD dan mempertanggung jawabkan keuangan desa
bersama bendahara, (3) bendahara adalah perangkat desa yang
ditunjukoleh kepala desa untuk menyimpan, menyetorkan, menata
usahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa
dalam rangka pelaksanaan APBDes.30
Dalam

pelaksanaan

Program

Desa

Maju

Inhil

Jaya

desa

dikelompokkan menjadi 4 kategori atau yang disebut tipologi desa yaitu
desa swakarya, desa swadaya, desa swasembada dan desa maju.
Pengelompokkan ini mengacu kepada kepadatan penduduk, keadaan
alam, letak desa dan kemajuan desa. Mekanisme program DMIJ secara
umum mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Program DMIJ diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Operasional.
Diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang menggantikan undang undang tentang desa sebelumnya
Perda No 5, sebelumnya desa mandiri belum ada dana magrib mengaji
tetapi setelah adanya program DMIJ yang dibuat oleh bupati M. Wardan
yang lebih mempertegas desa maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
membentuk suatu program pembangunan desa yang dinamakan Desa

30

Ibit
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Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).31 Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)
telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2015. Program ini merupakan tidak lanjut dari Program Desa
sebelumnya yang dikenal dengan program Desa Mandiri. Sasaran
kegiatan program Desa Mandiri pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan
yang secarateknisbersifatsederhanadanataukegiatan-kegiatan lain yang
sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang
mendukung

kepada

program

K2I

(Kemiskinan,

Kebodohan

dan

Infrastruktur) Provinsi Riau. Dimana pada dasarnya program ini bertujuan
untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang
ada didesa tetapi juga turut serta memfasilitasi masyarakat untuk
membangun daerahnya, dan memberikan arahan serta mengadakan
evaluasi terhadap segala aktivitas yang telah mereka laksanakan,
sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai
dengan apa yang direncanakan.
Adapun tujuan dari program desa maju inhil jaya merupakan
penjabaran visi dan misi bupati terpilih. Tujuan umum program DMIJ
adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan32
Tujuan khususnya meliputi :
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
b. Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal
dengan mempertimbangkan kelestariannya.
c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkunga.
31
32

M. wardan Bupati Indragiri Hilir
M. Wardan Bupati Indragiri Hilir
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d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang yang diprioritaskan
oleh masyarakat.
e. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
melalui BKD dan BKAD
f. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup.33
Jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui program DMIJ adalah
sebagai berikut :
a. Kegiatan penunjang operasional pemerintahan desa, pelayanan
kepada masyarakat desa serta kegiatan kelembagaan di desa.
b. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang
dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang
secara ekonomi bagi masyarakat desa, masyarakat miskin atau rumah
tangga miskin di dalam desa atau antar desa.
c. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendididkan,
termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
(pendidikan non formal)
d. Kegiatan

peningkatan

kapasitas/keterampilan

masyarakat

dan

kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang
berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.34
Prioritas penggunaan dana DMIJ di bidang pembinaan Kemsyarakat
desa antara lain adalah :
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
c. Pembinaan kerukunan umat beragama
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
e. Pembinaan lembaga adat
f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa
33
34
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Prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa mengacu
pada skala prioritas sebagaimana yang ditetapkan bersama pemerintah
desa dan BPD dalam dokumen RKP desa.
Ada beberapa skala prioritas yang harus dibuat oleh pemerintah
Desa untuk dimasukkan dalam RKP desa yang menjadi kebijakan
pemerintah Kabupaten antara lain :
a. Kegiatan magrib mengaji
b. Kegiatan posyandu
c. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Program PKK
Adapun
pembangunan

jenis-jenis

kegiatan

desa,

pembinaan

Pemerintah

Desa,

kemasyarakatan

pelaksanaan
desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayi melalui program Desa
Maju Inhil Jaya (DMIJ) antara lain :
4. Program magrib mengaji yang dibayarkan adalah yang dilakukan di
masjid, mushalla atau TPA dengan nilai honor guru maksimal Rp.
300.000,- perorang dengan murid minimal 10 orang per guru mengaji
5. Insentif kader posyandu maksimal Rp. 100.000,- PerbulanKegiatan
PAUD yang ada di desa diberikan bantuan maksimal sebesar Rp
5.500.000,- Per PAUD, termasuk pengadaan buku panduan utama
tentang PAUD.35
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
35
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a. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
desa yang dipisahkan.
b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa, mempunyai kewenangan:
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2) Menetapkan PTPKD;
3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa;
4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa;
5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.
c. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD.
d. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
1) Sekretaris Desa;
2) Kepala Seksi; dan
3) Bendahara.
e. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
f. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
g. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
h. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
i. Menyusun

Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa,

perubahan APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;
j. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;
k. Menyusun

pelaporan

APBDesa; dan

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan
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l. Melakukan

verifikasi

terhadap

bukti-bukti

penerimaan

dan

pengeluaran APBDesa.
m. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.
n. Kepala Seksi mempunyai tugas:
o. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
p. Melaksanakan

kegiatan

dan/atau

bersama

Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
q. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
r. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
s. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa;
t. Menyiapkan

dokumen

anggaran

atas

beban

pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.
u. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
v. Bendahara

mempunyai

tugas:

menerima,

menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan

penerimaan

pendapatan

desa

dan

pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. APBDes
a. APBDesa,terdiri atas:
1) Pendapatan Desa;
2) Belanja Desa; dan
3) Pembiayaan Desa.
b. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
c. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
d. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
4. Pendapatan
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Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
a. Pendapatan Desa:
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2) Transfer; dan
3) Pendapatan Lain-Lain.
b. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
1) Hasil usaha;
2) Hasil aset;
3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4) Lain-lain pendapatan asli desa.
c. Hasil usaha desa:
1) Hasil Bumdes
2) Tanah kas desa.
d. Hasil aset
1) Tambahan perahu
2) Pasar desa
3) Tempat pemandian umum
4) Jaringan irigasi
e. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan
kekuatan sendiri yang melibatkna peran serta masyarakat berupa:
1) Tenaga
2) Barang yang dinilai dengan uang
f. Lain-lain pendapatan asli desa: hasil pungutan desa
g. Kelompok transfer, jenis:
1) Dana desa
2) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi
daerah
3) Alokasi dana desa (ADD);
4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
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5) Bantuan keuangan APBD Kabupaten/ kota.
h. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
bersifat umum dan khusus.
i. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%
dan paling banyak 30%.
j. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
k. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah
pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
l. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain
1) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga
2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
4.Pengelolaan Keuangan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai

dengan

kewenangannya

mengacu

pada

perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan
menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:
a. Perencanaan
1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa

berdasarkan

RKPDesa

tahun

berkenaan

dan

menyampaikan kepada Kepala Desa.
2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama.
3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
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4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa.
6) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
7) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala
Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.
8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus
menyatakan

berlakunya

pagu

APBDesa

tahun

anggaran

sebelumnya.
9) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah
Desa.
10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling
lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
11) Bupati/walikota

dapat

mendelegasikan

evaluasi

Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
12) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pendelegasian

evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur
dalam Peraturan Bupati/Walikota.
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Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat
penting. Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang
berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan.
Perencanaan (actuiting) dalam pengelolaan keuangan desa adalah
landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat
tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula,
sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut
dapat tercapai dengan baik. Proses dari pengelolaan keuangan desa yang
baik adalah diawali dengan sebuah perencanaan yang baik, sehingga
apapun tujuan itu dapat tercapai pula.
b. Pelaksanaan
1) Semua

penerimaan

dan

pengeluaran

desa

dalam

rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa.
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya

maka

pengaturannya

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.
4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan
desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
desa.
6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Per
Bupati/Walikota.
7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.
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8) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang
bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam Perkades.
9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana
Anggaran Biaya.
11) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di
sahkan oleh Kepala Desa.
12) Pelaksana

kegiatan

bertanggungjawab

terhadap

tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
13) Berdasarkan

rencana

anggaran

biaya

pelaksana

kegiatan

mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
14) SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
15) Pengajuan SPP terdiri atas:
a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c) Lampiran bukti transaksi
16) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa
berkewajiban untuk:
a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh
pelaksana kegiatan;
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.
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17) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala
Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan
pembayaran.
18) Pembayaran

yang

telah

dilakukan,

selanjutnya

bendahara

melakukan pencatatan pengeluaran.
19) 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.
20) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan
bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundangundangan.
21) 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;
22) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
23) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun
anggaran.
24) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan
tata cara penetapan APBDesa.
25) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa
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tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
26) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
c. Penatausahaan
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
secara tertib.
3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban.
4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
a) Buku kas umum;
b) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
c) Buku Bank.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1) Kepala

Desa

menyampaikan

laporan

realisasi

pelaksanaan

APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
a) Laporan semester pertama; dan
b) Laporan semester akhir tahun.
2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.
5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.
6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
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7) Laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

APBDesa

ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa dilampiri:
a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan
c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa.
9) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
10) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.
11) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas,
dan media informasi lainnya.
12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui
camat atau sebutan lain.
13) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa,
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan.
14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
Undang-Undang
penyelenggaran

Desa

pemerintah

adalah
desa

seperangkat
dengan

aturan

mengenai

pertimbangan

telah

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
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dapat

menciptakan

landasan

yang

kuat

dalam

melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu
komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan
pembangunan sampai ke desa-desa dan diharapkan tidak ada lagi desa
yang tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah
sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. UndangUndang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak
pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang
merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat akar
rumput yang dalam piramida kependudukan berada paling bawah 36
Undang-Undang

ini

juga

mengatur

materi

mengenai

Asas

Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan
Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa
dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa,
Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan
Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu,
Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya
berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII37.
Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa,
adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72
Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung
ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah.
Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah,

kesulitan

geografi.

Hal

ini

dalam

rangka

meningkatkan

masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan
dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU
36
37

Sujarweni,2015 Hal:2
Wikipidia:2015
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desa yaitu, 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat
desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar
10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,6
triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia (Wikipedia, 2015).
Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia
Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan

yang

kukuh

dalam

melaksanakan

pemerintahan

dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam UndangUndang

ini

merupakan

penjabaran

lebih

lanjut

dari

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;
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c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
social sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h) Memajukan

perekonomian

masyarakat

Desa

serta

mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional; dan
i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan
desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, jika dalam UU No 32
Tahun 2004, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun,
dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut
atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 32 Tahun 2004, desa adat hanya
menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa
adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus mengenai
desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa
adat dan peraturan desa adat.Artinya dalam UU Desa ini, dihormati
kekhasan masing –masing daerah dimana dalam aturan sebelumnya itu
tidak diatur secara tegas.
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Lebih lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan
yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal–usul desa, urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa. Dalam UU Desa,
kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,
kewenangan

lokal

pemerintahan

berkala

daerah

desa,

provinsi,

kewenangan

pemerintah

yang

ditugaskan

kota/kabupaten

dan

kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Serta

Pemerintah

Desa

juga

diberikan

kewenangan

untuk

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan gotong-royong. BUMD itu bisa bergerak dibidang
ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya
sesuai

ketentuan

umum

peraturan

perundang-undangan.

Dalam

penjelasannya, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak bisa
disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau
koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan
segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia
untuk kesejahteraan masyarakat desa.Dengan kata lain, orientasi BUM
Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan. Melainkan
juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber
pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau
akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar,
dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di
desa
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Menurut Dwiyanto, 2008 dalam (Juniaster, 2014) mengatakan ada
10 indikator good governance antara lain transparansi, partisipasi, daya
tanggap, akuntabilitas, penegak hukum, kesetaraan, wawasan kedepan,
pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi dan profesionalisme. 38 Good
governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha
yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good
governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu
perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan,
fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun
pelayanan publik39
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi.Salah satu pilar tata kelola tersebut
adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Anwar dan
Jatmiko (2013) menyatakan “Akunta-bilitas atau pertanggungjawaban
(account-tability)

merupakan

(pimpinan/pejabat/pelaksana)

suatu
untuk

bentuk
menjamin

keharusan
bahwa

seseorang
tugas

dan

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan
atau

pertanggungjawaban

(Taufik,

2013).

Dalam

pelaksanaan

akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh
staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar
akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin
penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat
38
39

Diyanto,2008
Azlina dan Amelia,2014
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pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus
berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai
katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja danpenyusunan
laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).
Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia NO.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

dikatakan

transparan

adalah

prinsip

keterbukaan

yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya
transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta
hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka
bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat
dijangkau

oleh

publik.

Keterbukaan

informasi

diharapkan

akan

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat
berdasarkanpada preferensi publik.40
Menurut Mardiasmo dalam (Aliyah dan Nahar, 2012), transparansi
berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada
pihak–pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban
memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan
digunakan

untuk

pengambilan

keputusan

oleh

pihak–pihak

yang

berkepentingan.
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator
(Loina Lalolo Krina P, 2003) seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin
system
40

keterbukaan

Taufik dan Nahar,2012

dan

standarisasi

dari

semua

proses-proses
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pelayanan

publik;

2)

Mekanisme

yang

memfasilitasi

pertanyaan-

pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik,
maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) Mekanisme yang
memfasilitasi

pelaporan

maupun

penyebaran

informasi

maupun

penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani(Taufik,
Taufeni, 2013). Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq.
Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang
paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan: ma la yatimmul wajib illa
bih fahuwa wajib, kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan
sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq berkaitan dengan amanat,
bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan
dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan menditribusikan anggaran
kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada
ahlinya. Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem
pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, kita dapat
menyimpulkan bahwa pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak
dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik
tanpa transparansi anggaran.
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa
transparansi

adalah

pemerintahan

suatu

negara

negara

tersebut

dapat

tercipta

memberikan

apabila

kebebasan

sistem
bagi

masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat luas.
Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut : “Penyerahan
sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah
maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya
penyerahan Urusan Pemerintah kepada Daerah yang diselenggarakan
berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber
keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan
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kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan
kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini
merupakan

jaminan

terselenggaranya

urusan

pemerintahan

yang

diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan
keuangan

yang

kurang

mencukupi

untuk

membiayai

Urusan

Pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait
Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK
untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin
dicapai”. Diberlakukannya reformasi keuangan daerah, selanjutnya
diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan
bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
yang

harus

penatausahaan,

ada

dalam

pelaporan,

kegiatan

perencanaan,

pertanggungjawaban

dan

pelaksanaan,
pengawasan

keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus
sendiri

urusan

pemerintahan

menurut

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah seperti yang disebut di atas didanai dari dan atas beban Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam
rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD)
selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran
dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
Era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan
perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki
berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk
mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di
daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah

membawa

perubahan

fundamental

dalam

hubungan

tata

pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan
penting dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya masalah
penganggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari Pasal 150 s/d
Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nampaknya berusaha
menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam kaitan dengan anggaran daerah, Peraturan Pemerintah ini
telah meyiratkan adanya arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah
yang berorientasi pada publik. Hal ini sangat jelas tercantum pada Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Anggaran Daerah
disusun berdasarkan anggaran kinerja. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal
19 dimaksud, menyatakan bahwa guna menunjang penyiapan anggaran
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah Daerah
mengembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar
biaya.
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Bagian Kedua Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
diatur mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu :
1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efsiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, tiap-tiap daerah
memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 179
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menguraikan, APBD merupakan
dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Berdasarkan Pasal 181 dikemukakan bahwa Kepala Daerah mengajukan
rancangan

Perda

tentang

APBD

disertai

penjelasan

dan

dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh
persetujuan bersama.
Dalam proses pelaksanaanya, anggaran dibagi menjadi 4 (empat)
periode atau triwulan yang kesemuanya sudah tercantum dalam APBD.
akan

tetapi

jika

dalam

pelaksanaanya

ada

kekurangan

dan

ketidaksesuaian dikarenakan faktor teknis dan non teknis maka diadakan
anggaran perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 318 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
tersebut mengemukakan,
1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD
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b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
keadaan

yang

men

yebabkan

estimasi

penerimaan

dan/atau

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50 % (lima puluh) persen.
5. Pendidikan Non Formal
Pengertian kata pendidikan dalam istilah bahasa Inggris, yakni
menunjukkan dengan menggunakan istilah education. Sedangkan dalam
bahasa Arab, kata pendidikan, sering digunakan pada beberapa istilah ,
antara lain yakni, al-Ta’lim ( ,) التعلينal-Tarbiyah ) ,(التزتيحal-Ta’dib ).(التؤدية
Namun demikian, ketiga kata tersebut memiliki makna tersendiri dalam
menunjuk pada pengertian pendidikan.41
Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi
pendidikan non formal cukup bervariasi. Philip H.Coombs berpendapat
bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang
terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri
maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang
dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu
dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.42
Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap
kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan
41

Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, ( Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), cet. 1, h. 85-86
42
Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) hal 50.
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seseorang

memperoleh

informasi,

pengetahuan,

latihan

maupun

bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan
jutuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang
memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan
efektifdalam

lingkungan

keluarga,

pekerjaan

bahkan

lingkungan

masyarakat dan negaranya.43
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan
non formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di
luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu
untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan
sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.
Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu di dalam
kehidupan masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan
sekolah. Para Nabi dan Rasul yang melakukan perubahan mendasar
terhadap kepercayaan, cara berfikir, sopan santun dan cara-cara hidup di
dalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau
gerakan yang dilakukan bergerak di dalam jalur pendidikan non formal
sebelum lahirnya pendidikan sekolah. Gerakan atau dahwah nabi dan
Rosul begitu besar porsinya pembinaan yang ditujukan pada orang-orang
dewasa dan pemuda. Para Nabi dan Rosul berurusan dengan pendidikan
dan pembangunan masyarakat melalui pembinaan orang dewasa dan
pemuda yang berlangsungnya di luar system persekolahan.44
Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non formal
bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat
luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul
pendidikan non formal yang bersifat multi purpose. Ada tujuan-tujuan
pendidikan non formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar
tingkat dasar (basic education) semacam pendidikan keaksaraan,
pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan
43

Soelaman Joesoef. hal 51.
Sanapiah Faisal. Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan
Nasional. (Surabaya: Usaha Offset Printing. 1981) Hal 80
44
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kesehatan,

sikap

sosial

berkeluarga

dan

hidup

bermasyarakat,

pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup.
Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan
untuk

kepentingan

pendidikan

kelanjutan

setelah

terpenuhinnya

pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilainilai hidup. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk
mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah
minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan
pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan
sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi
dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.45
Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan
sekolah. Namun keduannya pendidikan tersebut saling menunjang dan
melengkapi. Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang
dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
f. Bertujuan

untuk

memperoleh

keterampilan

yang

segera

akan

dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang
fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta
didik.
g. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar
mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol
kegiatan belajarnya.
h. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak
berkesinambungan.
i. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat
dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peerta
didik.
j. Menggunakan

metode

pembelajaran

yang

partisipatif,

dengan

penekanan pada elajar mandiri.
45

Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Pustaka. 2012) hal 44
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k. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik
adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak
bersifat informal dan akrab., peserta didik memandang fasilitator
sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
l. Penggunaan

sumber-sumber

local.

Mengingat

sumber-sumber

untukpendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local
digunakan seoptimal mungkin.46
Jenis dan isi pendidikan non formal pada dasarnya bergantung pada
kebutuhan pendidikan.
a. Jenis pendidikan non formal berdasarkan fungsinya adalah:
1) Pendidikan Keaksaraan
Jenis program pendidikan keaksaraan, ia berhubungan
dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca-menulis.
Target pendidikannya dari program pendidikan keaksaraan ini adalah
terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta bahasa
Indonesia, dab buta pengetahuan umum.
2) Pendidikan Vokasional
Jenis program pendidikan vakasioanal berhubungan dengan
populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan
dan keterampilannya guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah.
Target pendidikannya dari program pendidikan vakasional ini adalah
terbabasnya

populasi

sasaran

dari

etidaktahuan

atau

kekurangmampuannya didalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang
atau akan dimasukinnya.
3) Pendidikan Kader
Jenis

program

pendidikan

kader

berhubungan

dengan

populasi sasaran yang sedang atau bakal memangku jabatan
kepemimpinan

atau

pengelola

dari

suatu

bidang

usaha

di

masyarakat, baik bidang usaha bidang social-ekonomi maupun
social-budaya. Jenis pendidikan ini diharapkan hadir tokoh atau
46

Ishak Abdulhak., hal 25
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kader pemimpin dan pengelola dari kelompok-kelompok usaha yang
tersebar di masyarakat.
4) Pendidikan Umum dan Penyuluhan
Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai
variable populasi sasaran, target pendidikannya terbatas pada
pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Lingkup
geraknya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan,
kesehatan, lingkungan hokum dan lainnya.
5) Pendidikan Penyegaran Jiwa-raga
Jenis program pendidikannya ini berkaitan dengan pengisian
waktu luang, pengembangan minat atau bakat serta hobi.47
b. Isi program pendidikan non formal yang berkaitan dengan peningkatan
mutu kehidupan seperti:
1) Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, social, dan budaya.
2) Pengembangan wawasan dan tata cara berfikir.
3) Peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan.
4) Peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas (
social, ekonomi, politik, ilmu-ilmukealaman, bahasa, sejarah, dan
sebagainya)
5) Apresiasi seni-budaya ( sastra, teater, lukis, tari, pahat dan lain
sebagainya)
Sedangkan

isi

program

pendidikan

non

formal

yang

berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan
(income

generating

skill),

berhubungan

dengan

penguasaan

pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal
bekerja, bekal mendapat pendapatan. Seperti pertanian, perikanan,
perkebunan dan lain sebagainya.48
Sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah sasaran pendidikan
non formal dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni sebagai berikut:
47
48

Sanapiah. hal 91
Sanapiah. Hal 96
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a. Sasaran Pelayanan
1) Usia Pra-Sekolah (0-6 tahun)
Fungsi lembaga ini mempersiapkan anak-anak menjelang
mereka pergi sekolah (Pendidikan Formal) sehingga mereka telah
terbiasa untuk hidup dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan
keluarga.
2) Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun)
Usia ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan program kejar
paket A dan kepramukaan yang diselenggarakan secara sesame
dan terpadu
3) Usia Pendidikan Menengah (13-18 tahun)
Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk usia semacam
ini diarahkan untuk pengganti pendidikan, sebagai pelenggkap dan
penambah program pendidikan bagi mereka
4) Usia Pendidikan Tinggi (19-24 tahun)
Pendidikan non formal menyiapakan mereka untuk siap
bekerja melalui pemberian berbagai keterampilan sehingga mereka
menjadi tenaga yang produktif, siap kerja dan siap untuk usaha
mandiri
b. Berdasarkan Lingkungan Sosial Budaya
1) Masyarakat Pendesaan
Masyarakat ini meliputi sebagian besar masyarakat Indunesia
dan program diarahkan pada program-program mata pencarian dan
program pendayagunaan sumber-sumber alam.
2) Masyarakat Perkotaan Masyarakat perkotaan yang cepat terkena
perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga masyarakat perlu
memperoleh tambahan tersebut melalui pemberian informasi dan
kursus-kursus kilat .
3) Masyarakat Terpencil
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Untuk itu masyarakat terpencil ini perlu ditolong melalui
pendidikan non formal yang mereka dapat mengikuti perkembangan
dan kemajuan nasional.
c. Berdasarkan Sistem Pengajaran
Sistem

Pengajaran

dalam

proses

penyelenggaraan

dan

pelaksanaan program pendidikan non formal meliputi:
1) Kelompok, organisasi dan lembaga
2) Mekenisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan
3) Kesenian tradisional, seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi
modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya.
4) Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah
dan alat-alat pelengkapan kerja.49
Dari sisi target grup yang disebut sebgai sasaran didik,
pendidikan non formal memiliki cakupan garapan yang sangat luas
sarta besar variabilitasnya. Khalayak sasaran yang ingin/ harus dilayani
pendidikan non formal terentang seiring dengan kebutuhan belajar
manusia untuk belajar sepanjang hayat, sejak anak usia dini sampai
dengan orang usia lanjut. Dimana seseorang atau sebuah komunitas
manusia

muncul

kebutuhan

belajar

(kebutuhan

pengetahuan,

keterampilan, dan sikap), maka di situ sebaiknya pendidikan non formal
hadir. Dalam kapasitas inilah pendidikan non formal dikatakan bersifat
multi audiens, tidak saja ditinjau dari segi usia, tetapi juga karakteristik
individu dan sosial seperti jenis kelamin dan gender, demografi,
geografis, pekerjaan, latar pendidikan formal, dan sebagainya.
Sungguh sangat banyak kebutuhan belajar manusia yang hanya
bisa didekati dan diselesaikan melalui pendidikan non formal.
Sementara jelas sekali bahwa kemampuan sekolah menjangkau dan
memenuhi kebutuhan belajar khalayak sasaran di luar main stream
sekolah (persyaratan usia, syarat pendidikan pendahuluan, tempat
tinggal, dan prasyarat formal lainnya) sangat terbatas.
49

Soelaiman, hal 58
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Dengan demikian khalayak sasaran pendidikan non formal
adalah semua orang yang membutuhkan layanan pendidikan untuk
meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap)
dalam upaya menggapai derajat, martabat, dan kualitas hidup yang
lebih baik, lebih indah, lebih bernilai, dan lebuh bermakna.50
Pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nama
Direktorat DISKLUSEPA diganti menjadi Direktorat PNFP (Pendidikan Nn
Formal dan Pemuda). Berdasarkan UU tersebut jalur, jenis, dan satuan
PNF mengalami perubahan guna disesuaikan dengan tuntutan masyarkat
tentang pendidikan. Satuan pendidikan non formal diperluas menjadi
enam yaitu51:
a. Lembaga kursus
Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdidri atas
sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Kursus
diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk
mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat
atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
b. Lembaga pelatihan
c. Kelompok belajar
Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal yang
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan
pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan
taraf kehidupan. Napitupulu menjelaskan perkataan kejar di samping
mengandung arti harfiah yakni mengejar ketinggalan-ketinggalan, juga
sebagai dua akronim dari belajar dan bekerja serta kelompok belajar.
Kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa program kejar dijalankan
untuk mengejar ketinggalan, bersifat belejar dan bekerja, menggunakan
wadah kelompok belajar.
50
51

Ishak Abdulhak, hal 45
Ishak Abdulhak, hal 52-59
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Program kejar diklasifikasikan menjadi dua yakni:
a. Kelompok Belajar Fungsional (termasuk didalam kelompok ini adalah:
Keaksaraan fungsional, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kelompok
Pemuda Produktif Pedesaan (KPPP), Kelompok Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat (KPSM), dan Kelompok Pemuda Produktif
Mandiri (KPPM)
b. Kelompok Beajar Kesetaraan ( Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B
setara dengan setara SLTP, Kelompok Belajar Paket C
d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pusat kegiatan belajar masyarakat menurut Sutaryat merupakan
tempat belajar yang bentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam
rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan
bakat warga masyarakat, yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan
kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan
memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di lingkungannya.
Program pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM digali dari
kebutuhan nyata yang dirasakan warga masyarakat, dikaitkan dengan
potensi lingkungan dan kemungkinan pemasaran hasil belajar. Dalam
kegiatan pembelajaran keterampilan fungsional terintegrasi dengan
seluruh program belajar, waktu belajar disesuaikan dengan kesiapan
warga belajar. Program yang dilaksanakan dan kembangkan di PKMB
tidak hanya program yang disponsori oleh instansi pendidikan non
formal tetapi juga program dari instansi lain (seperti pertanian,
kesehatan, perindustrian dan lain-lain).
Program-program yang dilaksanakan PKMB selalu dikaitkan
dengan upaya meningkatkan taraf hidup. Program-program yang
dimaksud adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan lansia
dan lainnya.

74

e. Majlis Ta`lim
Majlis

ta`lim

dilaksanakan

oleh

adalah

suatu

masyarakat

pendiidkan
dengan

non

tujuan

formal yang
meningkatkan

pengetahuan, dan keterampilan serta perubahan sikap hidup terutama
yang berhubungan dengan agama islam yang dilaksanakan secara apik
dan rapi. Kegiatankegiatan yang termasuk dalam masjlis ta`lim adalah
kelompok yasinan, kelompok pengajian, taman pengajian Al-Qur`an,
pengajian kitab kuning, salafiah dan lain-lain.
f. Satuan pendidikan sejenis
Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap
cakupannya sangat luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya
landasan hokum yang bisa menjamin keberadaan kegiatan tersebut.
Maka ditetapkan satuan pendidikan sejenis (UU No. 2003 pasal 26 ayat
4). Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam satuan pendidikan yang
sejenis (lainnya) menurut PP No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Non Formal adalah pra sekolah (Kelompok bermain, Penitipan Anak),
balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, padepokan pencak silat,
sanggar kesenian, bengkel/teater, lembaga komunikasi edukatif melalui
media massa (cetak dan elektronik) dan majlis ta`lim (dalam UU No. 20
Tahun 2003 berdiri sendiri menjadi satuan Pendidikan Non Formal)
Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan
pendidikan non formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan
masyarakat

dalam

mengurangi

masalah

tersebut.

Sudjana

mengemukakan peran pendidikan non formal adalah sebagai “pelengkap,
penambah, dan pengganti" dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah
Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan
peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak
diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai
pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi
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kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan
sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu
program-program pendididkan non formal pada umumnya dikaitkan
dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan
kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.
b. Sebagai penambah pendidikan sekolah
Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah
bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada: 1. Peserta
didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh
selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan
sekolah. 2. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih
memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran
yang telah diperoleh. 3. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan
pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan
pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.
c. Sebagai pengganti pendidikan sekolah
Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah
meyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa
yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk
memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar
bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis,
berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan
dengan

kehidupan

sehari-hari

seperti

pemeliharaan

kesehatan

lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan
jenis-jenis keterampilan lainnya.52
Menurut buku “Higher Education for American Democracy” yang
dikutip oleh Tim Dosen FIP-IKIP Malang, dinyatakan sebagai berikut:
Education is an institution of civilized society, but the purposes of
education are not the same in all societies. An educational system
52

D. Sudjana. Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori
Pendukung serta Asas., (Bandung: Falah Production 2001) hal 107
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finds it’s the guiding principles and ultimate goals in the aims and
philosophy of the social order in which it functions. Pendidikan adalah
suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan
pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan
suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan
atas prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam
suatu masyarakat (bangsa).53
Dari istilah-istilah pendidikan di atas terlihat bahwa pendidikan
memang sangat luas baik dari segi bahasa, definisi sampai kepada
pengelompokkan pendidikan tersebut. Pendidikan formal sangat sering
sekali terdengar oleh para siswa maupun pendidik.Tetapi tidak sedikit juga
yang mengetahui bahwa pendidikan bukan hanya bisa di dapat dari
lembaga pendidikan formal.Kehadiran pendidikan tidak formal atau lebih
sering disebut dengan pendidikan nonformal juga telah mempengaruhi
sistem pendidikan di Indonesia.
Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan nonformal ini tidak hanya
berproses 12 tahun belajar mungkin sepanjang kehidupannya.Agar warga
belajar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang
diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan nonformal juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan
sekolah.Karena, proses pembelajaran dalam pendidikan nonformal
dipusatkan pada berbagai lingkungan masyarakat, disesuaikan dengan
kehidupan peserta didik. Berbagai macam istilah untuk pendidikan
nonformal atau pendidikan luar sekolah. Mulai dari long life education,
permanent education sampai continuing education. Dari beberapa istilah
ini,

penulis

menyimpulkan

bahwa

pendidikan

tidak

hanya

di

selenggarakan disekolah tetapi juga dapat berkembang di lingkungan luar
sekolah.
53

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, op. cit.,, hal. 3-4
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Dalam peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah antara lain dijabarkan beberapa butir penting.
Pada bagian awal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan
luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik
dilembagakan maupun tidak.Ada tiga tujuan yang hendak dicapai oleh
pendidikan luar sekolah. Pertama, melayani warga belajar supaya dapat
tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna
meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Kedua, membina warga
belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang
diperlukan untuk mengembanggkan diri, bekerja mencari nafkah atau
melanjutkan

ketingkat

dan

jenjang pendidikan

yang lebih tinggi.

Ketiga,memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat
dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1991 disebutkan juga bahwa ada lima jenis pendidikan
luar sekolah. Pertama, pendidikan umum, yaitu pendidikan yang
mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga
belajar dalam bidang tertentu.Kedua, pendidikan keagamaan, merupakan
pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan
peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang
bersangkutan.Ketiga, pendidikan jabatan kerja, yaitu pendidikan yang
berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga
belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan.Keempat, pendidikan
kedinasan, yakni pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan
dalam pelaksaan tugas kedinasan untuk pegawai suatu Departemen atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen.Kelima, pendidikan kejuruan,
adalah pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat
bekerja dalam bidang tertentu.54
Pendidikan non formal telah didefinisikan oleh Kleis yang dikutip oleh
Rulam Ahmadi, sebagai usaha pendidikan yang melembaga dan
sistematis (biasanya di luar sekolah tradisional), dimana isi diadaptasikan
54

Moh. Alifuddin, Kebijakan Pendidikan Nonformal, (Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2011), hal.63
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pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang spesifik (atau situasi yang
spesifik) untuk memaksimalkan belajar dan meminimalkan unsur-unsur
lain yang sering dilakukan oleh para guru sekolah formal. Pendidikan non
formal lebih berpusat pada peserta didik dari pada pendidikan formal.
Dalam pendidikan non formal, peserta didik dapat meninggalkan waktu
yang tidak mereka sukai. Pendidikan non formal cenderung menekankan
sebuah

kurikulum

kafetaria

(pilihan-pilihan)

dari

pada

ditentukan

sebelumnya. Pendidikan non formal fokus pada pengetahuan dan
keterampilan praktis sementara.55 Jalur pendidikan non formal mencakup
jenjang taman penitipan anak, kelompok bermain, paket A, paket B dan
paket C dan kursus-kursus.56
Kedudukan pendidikan non formal telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Bagian Kelima, Pasal 26. Isi dari tiap-tiap ayat
diuraikan sebagai berikut:
1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta
didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional.
3. Pendidikan

nonformal

meliputi

pendidikan

kecakapan

hidup,

pendidikan anak usia dini,pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan

perempuan,

pendidikan

keaksaraan,pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

55

Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016), hal. 84.
56
U.H. Saidah, Pengantar Pendidikan: Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.254.
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pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik.
4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja,
usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi.
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil
program

pendidikan

formal

setelah

melalui

proses

penilaian

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau
pemerintah

daerah

dengan

mengacu

pada

standar

nasional

pendidikan.57
Program pendidikan non formal menurut Sudjana yang dikutip oleh
Rulam Ahmadi adalah:
a. Tujuan
1) Jangka pendek dan khusus dengan tujuan memenuhi kebutuhan
tertentu yang fungsional dalam kehidupan masa kini dan masa
depan.
2) Kurang menekankan pada pentingnya ijazah, hasil belajar,
berijazah atau tidak, dapat diterapkan langsung dalam kehidupan
di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Ganjaran (hadiah)
diperoleh selama proses dan akhir program berwujud hasil,
produk, pendapatan, dan keterampilan.
b. Waktu
1) Relatif singkat. Setiap program bisa selesai dalam waktu sekitar
satu minggu, bahkan bisa jadi kurang dari satu minggu. Namun,
57

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, hal. 7-8.
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ada juga sebagian programnya yang relatif lama, yakni satu tahun
dan bahkan lebih seperti program pendidikan kesetaraan, seperti
kegiatan pendidikan pada kelompok belajar (kerja) paket A (setara
SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA).
2) Berorientasi pada masa kini. Program dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan mendesak peserta didik.
3) Menggunakan waktu senggang peserta didik. Waktunya sesuai
dengan kesempatan belajar peserta didik dengan durasi yang
relatif singkat dan tidak terus menerus. Banyak waktu luang untuk
kegiatan kehidupan mereka.
c. Isi Program
1) Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik.
Kurikulum beragam sesuai dengan kebutuhan peserta didik di
daerah-daerah yang berbeda-beda.
2) Ada keterlibatan peserta didik dalam penyusunan kurikulum,
walaupun tidak sepenuhnya. Para peserta didik bebas memilih dan
menentukan sendiri jenis program yang diminati, kecuali program
kesetaraan.
d. Proses Pembelajaran
1) Dipusatkan di lingkungan masyarakat. Kegiatan belajar dapat
dilakukan dimana saja di masyarakat asal layak dan diizinkan
untuk kegiatan belajar oleh pemiliknya, seperti gedung RW atau
kelurahan, rumah penduduk dan lain sebagainya. Tempat belajar
tidak mesti dibangun secara khusus untuk pendidikan.
2) Berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Memobilisasi
sumber-sumber lokal dan disesuaikan dengan lingkungan sosial
ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
3) Struktur program yang fleksibel. Peserta didik bisa mengikuti jenis
program apapun tanpa mempertimbangkan urutan-urutan program.
Mereka bebas pindah jenis dan tingkatan program sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan mereka, kecuali program kesetaraan.
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4) Berpusat pada peserta didik. Peserta didik memainkan peran
utama dalam proses pembelajaran. Pendidik sebagai fasilitator
lebih menekankan pada belajar peserta didik dan proses
pemecahan masalah.
5) Penghematan sumber-sumber yang tersedia. Memanfaatkan
sumber lokal yang tersedia secara luas di lingkungan masyarakat
dan memanfaatkannya secara hemat.58
e. Pengendalian
1) Dilakukan

oleh

pelaksana

program

dan

peserta

didik.

Pengendalian tidak terpusat. Koordinasi lakukan antar lembaga
terkait. Otonomi pada tingkat program dan daerah dengan
menekankan inisiatif dan partisipasi masyarakat.
2) Pendekatan demokratis. Hubungan antara pendidik dengan
peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian.
Pembinaan program dilakukan secara demokratik.59
Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka diketahui bahwa
pendidikan non formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan
pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis di luar
sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan
kebutuhan

peserta

didik.

Ciri-ciri

pendidikan

non

formaladalah

memilikitujuan yang jelas, proses pembelajaran mengutamakan peserta
didik, dan isi pelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik.
B. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan
peneilitan ini adalah sebagai berikut:
1. Tesis yang ditulis oleh Nurlina dengan judul“Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 80/1 Rengas
Condong Batanghari”, tahun 2012, yang diajukan pada Program
Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian
58
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menunjukkan bahwa pertama, kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri
80/1 telah membuat program perencanaan BOS di sekolah secara
optimal dan membuat program penggunaan BOS, serta kepala
sekolah

telah

melibatkan

semua

komponen

sekolah.

Kedua,

pelaksanaan BOS di sekolah belum berjalan dengan baik. Kepala
sekolah memenuhi kebutuhan kegiatan guru atau meningkatkan
profesionalime guru seperti pendekatan dan pelatihan hanya untuk
guru yang mempunyai hubungan dekat dengan kepala sekolah seperti
hubungan keluarga dan hubungan kedekatan kedinasan. Ketiga,
pengawasan dalam penggunaan BOS sekolah telah dilalui dengan
baik. Hal ini menyebabkan telah berhasilnya penggunaan BOS sesuai
dengan petunjuk teknis.60
2. Siti Fatimatuzzuhroh, 2010. Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di SD
Iskandar Said Surabaya.61Tesis. Program Pascasarjana IAIN Sunan
Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan
dana BOS di SD Iskandar Said Surabaya berjalan dengan efektif.
Sekolah tersebut menggunakan dana BOS baik BOSNAS maupun
BOPDA/ hibah dengan sebaik-baiknya dengan merujuk pada
pedoman penggunaan dana BOS yang dikeluarkan pemerintah. Hal
ini dilakukan demi kebaikan sekolah itu sendiri serta mengindari dari
penyelewengan

penggunaan

dana

BOS.

Dari

penggunaannya

tersebut dikatakan efektif karena indikator-indikator yang mengarah
pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Iskandar Said
banyak yang tercapai. Mulai dari prestasi akademik maupun non
akademik

siswa,

mengikutsertakan

60

penambahan
guru

pada

sarana

dan

pelatihan-pelatihan

prasarana,
edukasi

dan

. Nurlina, Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri
80/1 Rengas Condong Batanghari, tahun 2012, Program Pascasarjana IAIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
61
. Siti Fatimatuzzuhroh, 2010. Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di SD Iskandar Said Surabaya
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menggratiskan biaya SPP siswa. Ini dilakukan guna meningkatkan
mutu pendidikan yang ada di SD Iskandar Said. Ada beberapa
problematika yang dihadapi sekolah terkait dengan pengelolaan dana
BOS, yang meliputi: (a) Aspek keuangan, nampak pada waktu
kucurnya dana BOS terkadang mengalami keterlambatan, sehingga
terkadang sekolah mengalami defisit keuangan. Selain itu bentuk
laporan yang harus mengikuti petunjuk/pedoman yang sudah menjadi
ketentuan, mulai dari waktu laporan yang triwulan untuk BOSNAS dan
BOPDA persemester. Laporan juga digandakan menjadi 4, untuk
dinas pendidikan, UPTD, komite sekolah dan untuk arsip sekolah.
Penggunaan danapun tidak boleh melenceng dari pedoman, karena
sudah ada ketentuan yang berlaku. Manakala ada pelencengan
penggunaan dana BOS, maka ada sanksi hukum yang berlaku. (b)
Aspek human, karena dalam skala teknisnya butuh kehati-hatian dan
perhatian yang berbeda dari sebelumnya, yakni sebelum adanya dana
BOS maka dalam pengelolaan pun butuh tenaga baru. Dalam hal ini
harus ada bendahara khusus yang menangani BOS dan uang sekolah
lainnya. Selain itu, pasca adanya dana BOS perhatian wali muridjadi
menurun, karena wali murid sudah tidak memiliki tanggung jawab
untuk membayar SPP setiap bulannya sebagaimana sebelumnya
tatkala belum ada BOS. Hal ini menjadikan komunikasi wali murid
dengan pihak sekolah jadi menurun.(c) Aspek sarana dan prasarana,
adanya penambahan beberapa sarana prasaran yang dimiliki sekolah,
seperti alat-alat media menjadikan sekolah ini lebih baik untuk
menambah ruang khusus alal-alat tersebut.Sebagaimana yang ada
media

pembelajaran

menjadi

satu

dengan

musholla,

dan

perpustakaan menjadi satu dengan UKS. Selain itu, adanya
penambahan tersebut berimplikasi pulapada tuntutan bagi para guru
untuk dapat menguasai dan dapat menggunakan alat-alat media
pembelajaran dengan baik, agar tidak sia-sia keberadaannya. (d)
Aspek proses belajar mengajar, secara umum proses belajar
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mengajar di SD Iskandar Said ini dapat berjalan dengan lancar,
namun

peningkatan

pengetahuan

yang

harus

dimiliki

siswa

menjadikan siswa tidak jarang yang mengalami kesulitan dalam
mempelajari beberapa mata pelajaran, seperti matematika, bahasa
Arab dan pelajaran lainnya. Untuk itu butuh komunikasi dan pehatian
yang harus ditingkatkan lagi baik dari guru maupun wali murid
terhadap paramurid.
3. Tesis Sri Lestari Dengan Judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan
Banyudon “ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan
dan

pelaksanaan

telah

menerapkan

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun
harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah
kecamatan.

Kata

Alokasi

Dana

Desa

(ADD),

Pelaksanaan,

Perencanaan, Pertanggungjawaban.
4. Jurnal Afrilliana Fitri dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan
Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”.62 Dalam perencanaan
penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun
RAPBS.

RAPBS

merupakan

rencana

perolehan

pembiayaan

pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program
kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa
kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu
tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber
pendapatan

dan

jumlah

nominalnya,

baik

rutin

maupun

pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam
satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas
anggaran
62

antara

lain

asas

kecermatan,

asas

terinci,

asas

. Jurnal Afrilliana Fitri dengan judul pengelolaan dana bantuan operasional sekolah
(bos) sekolah dasar negeri kecamatan mandian*gin koto selayan kota bukittinggi
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keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asaspembebanan.
Persamaan penelitian dengan ketiga penelitian di atas bahwa
penelitian ini sama-sama membahas mengenai dana yang diperuntukkan
untuk membantu keuangan sekolah. Perbedaan penelitian di atas bahwa
ketiga penelitian ini menjadikan sekolah sebagai tempat penelitian dan
khusus membahas mengenai dana BOS, sedangkan penelitian ini akan
membahas mengenai dana bantuan untuk lembaga pendidikan yang
disalurkan

kepada pemerintah

desa.

Penelitian

ini akan melihat

bagaimana pengelolaan dana desa untuk membantu penyelenggaraan
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode
kualitatif digunakan dengan alasan yaitu peneliti ingin memahami gejala
sosial yang terjadi di tempat penelitian berlangsung, sehingga peneliti
dapat memaknai setiap interaksi sosial yang terjadi, dan peneliti ingin
memastikan kebenaran data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan
data secara trianggulasi yang lebih terjamin kredibilitasnya terhadap data
sosial.63
Dalam operasionalisasinya, peneliti terjun langsung ke lapangan di
Desa Air Tawar di kecamatan Kateman untuk mendengarkan, mengamati
dengan cermat, bertanya, dan mencatat untuk kemudian difahami dan
dimaknai

berdasarkan

interpretasi

peneliti.

Peneliti

menggunakan

referensi untuk dijadikan sandaran dan penguat data yang ditemukan di
lapangan.
Penelitian

kualitatif

ditunjukkan

untuk

memahami

fenomena-

fenomena sosial dari perspektif partisipan. Partisipan adalah orang yang
diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberi data, pendapat,
pemikiran, persepsinya.64 Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif, peneliti akan memasuki situasi sosial di madrasah, kemudian
melakukan observasi dan wawancara kepada partisipan.
B. Situasi Sosialdan Subjek Penelitian
1. Situasi sosial penelitian
Situasi sosial atau setting adalah suatu keadaan atau tempat dimana
subjek berdomisili yang mempengaruhi kegiatan, keadaan, dan yang
berhubungan dengan prilaku subjek. Setting penelitian ini adalah di Desa
Air Tawar di kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau.
63

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda Karya, 2010), hal.
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), hal. 94-95.
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2. Subjek Penelitian
Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu tekhnik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu.65 Yang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah kepala desa, kepala UPTD bidang pendidikan, sekretaris desa,
dan kepala lembaga pendidikan anak usia dini di desa Air Tawar.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data primer
Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang
peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi social dan
diperoleh dari tangan pertama atau subjek informan melalui proses
wawancara.66Teknik pengumpulan data dalam konteks data primer ini
tergantung jenis data yang diperlukan, jika data yang diperlukan adalah
data tentang manusia, maka peneliti dapat memperolehnya dengan
menyiapkan seperangkat alat instrumen, atau melakukan observasi
langsung terhadap subyek atau setting sosial yang diteliti.
Manfaat data primer adalah data primer langsung bersangkutan
dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan
penelitian, tidak ada resiko kadaluarsa, semua pengumpulan data
dipegang sendiri oleh peneliti, peneliti mengetahui kualitas dari metodemetode yang dipakainya karena ialah yang mengaturnya sejak
permulaan.67Data

primer

disini

adalah

data

yang

menyangkut

persoalanmanajemen keuangan dana desa dan pendidikan non formal
di desa Air Tawar Kecamatan Kateman.

65

Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,(Bandung : Alfabeta.
2010),hal.300
66
Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 2013),
hal.100.
67
Ibid.

88

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau
ketiga.68Data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau pelengkap
data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Data sekunder dapat
berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuskrip, tulisan-tulisan
tangan, dan dokumentasi lainnya.
2. Sumber data
Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang
peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan
dalam sebuah penelitian. Sumber data dapat diperoleh dari lembaga
atau

situasi

sosial,

subjek,

dokumentasi

lembaga,

badan

atau

69

histori. Penelitian ini bercorak penelitian lapangan, dimana sumber data
pada umumnya dihimpun dari lokasi penelitian yang berhubungan
dengan manajemen keuangan dana desa dan pendidikan non formal.
Data lapangan yang peneliti ambil dari berbagai sumber, lalu dilaporkan
secara deskriptif serta diberikan ilustrasi sesuai dengan maksud data.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.70Dalam
penelitian

ini,observasi

yang

peneliti

gunakan

adalah

observasi

partisipatif. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono, dalam observasi
partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar
apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.71
Dalam observasi ini, peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam
kehidupan orang yang di observasi, dan secara terpisah berkedudukan
selaku pengamat. Pada tahap ini peneliti lakukan untuk mengamati
68

Ibid.
Ibid., hal. 107.
70
S.Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan.Jakarta : Rineka cipta, 2005. hal 158
71
Sugiyono, Op.Cit.,hal. 311.
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secara langsung lokasi fisik dan kegiatan yang berhubungan dengan
manajemen keuangan dana desa dan pendidikan non formaldesa Air
Tawar Kecamatan Kateman.
2. wawancara
Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan
mendengar. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi
pemahaman

situasional

yang

bersumber

dari

episode-episode

72

interaksional khusus. Metode wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan

oleh

pewawancara

untuk

memperoleh

informasi

dari

terwawancara.73
Hasil dari

wawancara

selanjutnya

dianalisis serta

peneliti

interpretasi lebih lanjut sesuai pemahaman peneliti di lapangan dengan
terlebih dahulu mengadakan cross check pada data dan teori
lain.Wawancara peneliti lakukan kepada kepala madrasah, bendahara,
staf administrasi, dan guru mengenaimanajemen keuangan dana desa
dan pendidikan non formaldesa Air Tawar Kecamatan Kateman.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barangbarang tertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan,

notulen

rapat,

catatan

harian,

dan

sebagainya.74Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang
sudah tersedia dalam catatan dokumen.
Data yang akan diambil melalui metode dokumentasi ini adalah
data-data tentang struktur organisasi desa, data pegawai, sarana dan
prasarana desa Air Tawar, historis dan geografis, program kerja UPTD
bidang pendidikan,keadaan lembaga pendidikan non formal (jumlah,
sarana prasarana, letak).
72

Norman K. Denzin dan Lincoln, Handbook of Qualitative Research, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hal. 495.
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E. TeknikAnalisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Miles dan
Huberman, dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.75
Data collection

Data reduction

Data display

Conclusion

Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)
Pengumpulan

data

merupakan

proses

yang

berlangsung

sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument
yang telah disiapkan, guna memperolah informasi data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri, dalam proses pengumpulan data,
seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai
dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.76
Reduksi data menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan,

mengabstraksikan,

dan

mentransformasi

data

mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data

75
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adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang
data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data.77
Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir
dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.
Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks
narasi.78Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau
daftar kategori setiap data yang didapat biasanya berbentuk naratif.
Panyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.79Penyajian data
berupaya

untuk

menampilkan

atau

menceritakan

data

secara

transparan.Penyajian data yang dimaksudkan dalam bentuk teks naratif
dan dalam bentuk tabel.Teknik penyajian data yang runtun dan
sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan
verifikasi yang memadai.
Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan aktivitas analisis, di
mana pada awal pengumpulan data, seorang analis mulai memutuskan
apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola,
penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan
proposisi.80
F. Uji Keterpercayaan Data
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan berarti tinggal di lapangan penelitian
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.81 Dengan perpanjangan
keikutsertaan

peneliti

mempelajari

„kebudayaan‟,

dapat

menguji

ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan distorsi, dan membangun
kepercayaan para subjek terhadap peneliti serta kepercayaan peneliti
terhadap diri sendiri.
77

Ibid.
Ibid.
79
Sugiyono, Op.Cit.,hal. 341.
80
Mukhtar, Loc.Cit.
81
Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007), hal, 327-328.
78
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2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Keajegan

Pengamatan

berarti

mencari

secara

konsisten

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis
yang konstan dan tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud mencari
ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan
atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut
secara rinci.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan
atau pemeriksaan ulang. Tekniknya adalah dengan tiga cara:
a) Triangulasi data, yaitu upaya peneliti membandingkan beberapa data
yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama.
Triangulasi ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) kevalidan data dari
sisi masa, yaitu melihat tanggal berapa data tersebut disahkan. 2)
kevalidan data dari sisi rasionalitas, yaitu melihat data-data tersebut
apakah rasional atau tidak dilihat dari sisi angka-angka yang tertera
pada

dokumen,

pengamatan,

demikian

sedangkan

juga
data

rasionalitas
dokumen

wawancara

dimaksudkan

dan
untuk

memperkuat hasil wawancara, atau sebaliknya setelah dokumen
diperoleh dapat saja ditanyakan kepada informan yang lebih
mengetahui dalam bentuk wawancara
b) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali
derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui sumber
yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data
yang diperoleh dari suatu sumber dengan data yang diperoleh dari
sumber lain.
c) Triangulasi metode, yaitu upaya membandingkan data yang diperoleh
dengan metode yang berbeda.
d) Triangulasi teori, yaitu peneliti mengkonfirmasikan data yang diperoleh
dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
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G. Rencana dan Waktu Penelitian
Tabel 1
Jadwal Penelitian
Tahun 2018
No

Kegiatan

Juli

Agustus Septemb Oktober Novemb Desembe
er

er

r

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pembuatan

√ √ √ √

proposal
2 Perbaikan

√ √

hasil seminar
3 Pengumpulan

√ √ √ √ √ √ √

data
4

Verifikasi dan

√ √

analisis data
5 Konsultasi

√ √

pembimbing
6 Perbaikan
7 Ujian

√ √
√

Munaqosah
8 Penggandaan

√ √

Laporan
9 Wisuda
NB : Jadwal bisa saja berubah kapanpun
H. Pengembangan Instrumen
1. Manajemen keuangan dana desa
Observasi dan wawancara dengan subjek yaitu kepala desa,
kepala UPTD, pegawai, kepala Pendidikan non formal.
a. Budgeting (penganggaran)
b. Akuntansi keuangan

√ √
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c. Pergudangan
d. Pendistribusian
e. Investasi
f. Pemeriksaan
2. Pendidikan non formal
Observasi dan wawancara dengan subjek yaitu kepala pendidikan
non formal, dan guru.
a. Tujuan
b. Waktu
c. Isi program
d. Proses pembelajaran
e. Pengendalian
3. Dokumentasi
a. Sejarah desa
b. Letak geografis
c. Struktur organisasi desa
d. Data pegawai
e. Program kerja
f. Sarana dan prasarana
g. Pendidikan non formal (jumlah, kondisi guru sarana prasarana)
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN DAN ANALISIS
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
1. SEJARAH DESA
Sejarah

Desa

Air

Tawar

tidak

terlepas

dari

sejarah

masyarakat dusun benut, dusun panjaliah, yang merupakan satu
kesatuan dari masyarakat asli yang bertempat tinggal di desa
tersebut. Asal mula pekerjaan penduduk air tawar merupakan petani
kelapa, sayur, dan nelayan. Dengan pengembangan wilayah dan
pertambahan

penduduk,

maka

sesuai

kesepakatan

tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan telah disepakati
pembangunan wilayah satu desa yang bernama desa air tawar.
Air merupakan kebutuhan utama hidup manusia dimanapun
berada, sehingga masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tanpa air
akan berasa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dan wlayah
tersebut sulit untuk berkembang. Sehubungan wilayah yang
dikelilingi oleh sungai dan parit dan tak telepas dari pada pasang dan
surut air laut serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga parit yag
ada di wilayah tersebut menjadi tawar.
2. KEPADATAN PENDUDUK
Dari tigkat jumlah penduduk Desa Air Tawar berkisar sekitar
11.104 jiwa dengan luas wilayah sekitar 35.000 M2.
3. TINGKAT PENDIDIKAN
Mayoritas
menempuh

masyarakat

tamatan

Desa

pendidikan

Air

tingkat

Tawar
sekolah

hanya
dasar

dapat
(SD)

dikarenakan beberapa factor tertentu. berikut klasifikasi tnggkat
pendidikan msayarakat desa air tawar yaitu :
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Desa Air Tawar
No.

Pendidikan

Jumlah

96

1

Belum Sekolah

1.401

2

Usia 7 – 45 Tahun Tidak Pernah Sekolah

175

3

Pernah Sekolah SD tetapi Tidak Tamat

741

4

Tamat SD/Sederajat

2.896

5

Tamat SLTP/Sederajat

1.272

6

Tamat SLTA/Sederajat

4.750

7

D1

97

8

D2

129

9

D3

188

10

S1

169

11

S2

3
Jumlah

11.882

(Sumber : Profil Desa Air Tawar)

4. TINGKAT MATA PENCAHARIAN/PEREKONOMIAN
Masyarakat

Desa

air

tawar

sebagian

besar

mata

pencahariannya sebagai buruh/swasta. Adapun klasifikasi tingkat
mata pencaharian penduduk desa air tawar sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa
Air Tawar
No.

Pekerjaan

Jumlah

1

Buruh/Petani

7.546

2

Pegawai Negeri

10

3

Pedagang

123

4

Peternak

203

5

Nelayan

5

6

Montir

7

7

Sopir

15

97

8

TNI/POLRI

2

9

Pengusaha

17

10

Dokter

1

11

Petani

302
Jumlah

8.231

(Sumber : Profil Desa Air Tawar)
5. SEKTOR KESEHATAN DAN AGAMA
Di Desa Air Tawar terdapat UPT Puskesmas tingkat
pelayanan kesehata masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah
Daerah terutama dari segi sarana dan prasarana puskesmas,
Tenaga medis serta ruang obat ( apotik ). Agar pelayanan kesehatan
dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik. Sedangkan sector
kepercayaan (agama) sebagai berikut :
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Air Tawar
No.

Pekerjaan

Jumlah

1

Islam

8.335

2

Kristen

1.893

3

Katolik

1.179

4

Hindu

60

5

Budha

328
Jumlah

11.795

(Sumber : Profil Desa Air Tawar)
6. MAGRIB MENGAJI
Didesa Air Tawar terdapat magrib mengaji yang di biayai oleh
pemerintah perbulannya. Adapun datanya sebagai berikut:
Tabel 4.4
Jumlah Magrib Mengaji di Desa Air Tawar
NO

NAMA

JABATAN
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1

SRIYONO

2

ASNGRI

TPA AL-MAKSUM

3

WALIJO

TPA AL-IKHSAN

4

M. NASIR

5

NAZARUDDIN

TPA INAYATULLAH

6

SITI AISYAH

MASJID AL-IRSYAD

7

SITI MAIMUNAH

MASJID AL-ITTIHAD

8

WATI

MASJID AL-ITTIHAD

9

M. YUSUP

10

KAMISAH

11

ASTUTI

12

ROHAYA

MASJID AL-USTHA

13

HENNY

TPA UMMUL QURA'

14

SUMIYATI

PRT 14

15

ROSIDAH

PRT 14

16

MURSINAH

PRT 10

17

QOMARIAH

PRT 12

18

FEBRIYANTI

TPA INAYATULLAH

19

ARBAIYAH

TPA NURUL IMAN

20

KAMALLAH

TPA UMMUL QURA'

21

YUSMARNI HADI

22

JUNAINAH

7. STRUKTUR ORGANISASI

TPA AN-NUR

TPA NURUL IMAN

MASJID PRT 16
MUSHOLLAH NURUL
JALAL
MUSHOLLAAH
MAPPAWINDRU

KOMPLEK PRT 10
RT-05
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STRUKTUR ORGANISASI DESA AIR TAWAR
PERIODE TAHUN 2016 – 2021
KEPALA DESA

BPD

H. MENTONG, HLF

PATAHANGI, SE,AK
M. ILHAM
SYAMSANI
AMAN USMAN
TUMIJAN
MIFTAHUL HUDA
YUSMAWATI

SEKRETARIS DESA
MUSLIM,HAS

URUSAN UMUM

URUSAN KEUANGAN

URUSAN PERENCANAAN

MERBAWIYAH

RAHMAWATI

WINARTO

BENDAHARA DESA
SATRIA RIZKY DARMAWAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI KEMASYARAKATAN

ANDI KHAILULLAH

AHMAD

SARINI

KEPALA DUSUN
DUSUN 1 (AHMAD)
DUSUN 2 (TUMIJAN)
DUSUN 3 (KAHAR MZ)
DUSUN 4 (NASRUDIN)

BANPOL PP
ARIYANTO
RI WAHYUDI
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8. PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN
Didesa Air Tawar Kecamatan Kateman pusat kegiatan
pemerintahan berada dikantor desa. Aparat yang bertugas untuk
mengurus administrasi didesa ini adalah kepala desa, sekertaris
desa, kaum umum, kaum pemerintahan, kaum pembangunan, dan
kaum keuangan. Selain itu juga lembaga pendidikan masyarakat
(LPM) badan pemberdayaan desa (BPD), dan TP PKK. Bidang
keagamaan antara lain majelis ta‟lim dan remaja mesjid. Sarana
kesehatan yaitu UPT Puskesmas.

9. VISI DAN MISI
Visi Desa Air tawar “ kemandirian Desa Air Tawar Sebagai
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis potensi lokal dan menjadi
Desa terkemuka di wilayah Kateman” “Menjadi Pusat Pertumbuhan
Ekonomi”
a. Kemandirian yang diartikan bahwa Desa Air Tawar memiliki
sumber

daya

pendidikan,

manusia

sumber

masyarakat

daya

berdemokrasi,

kelembagaan

desa,

ada

akses
daya

partisipasi/gotong royong, sumber daya alam, sumber daya
keagamaan dan kearifan local yang mampu dikelola secara
mandiri.
b. Pusat pertumbuhan adalah pemerintah berbasis sumber daya
manusia, ekonomi, pertanian/perkebunan, peternakan, kearifan
lokal

yang

dalam

proses

kebijakan

menitipberatkan menyebarluaskan

keberlanjutan

dan

pusat pertumbuhan

akan

kesejahteraan produktif dan berkelanjutan.
c. Lokal potensi atau asset daya yang dapat diartikan bahwa
penyelenggaraan
prakteknya.

pemerintah

bersama-sama

yang

ada
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d. Nilai-nilai agama dapat dimaknai bahwa setiap aktifitas yang
dilaksanakan oleh aparat pemerintahan Desa Air Tawar dan
masyarakat Desa Air Tawar dapat mencerminkan perilaku hidup
terpuji sebagai perwujudan dari nilai-nilai agama.
Misi Desa Air Tawar adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang
transportasi, baik jalur pertanian, perkebunan warga dan lintas
desa.
b. Membangun saran olahraga yang layak bagi generasi muda
peningkatan sarana pelayanan dasar desa.
c. Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif.

10. SOSIAL DAN BUDAYA
Desa air tawar memiliki cukup banyak suku dan budaya,
antara lain adalah suku bugis, melayu, jawa, banjar, minang, dll.
Budaya yang terlihat diantaranya adalah perkawinan adat, upacara
keagamaan,

pengelolaan

SDA

secara

adat,

dan

dalam

pembangunan rumah. Ikatan kekeluargaan terasa begitu kental,
antara satu dengan yang lainnya. Untuk kelembagaan masyarakat
yang formal atau informal sudah ada dan berjalan cukup baik,
misalnya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
seperti kegiatan PKK, arisan, posyandu, majelis ta‟lim (pengajian dan
yasinan) dan sebagainya. Selanjutnya untuk masalah kepemudaan
didesa ini cukup menonjol. Ikatan pemuda cukup kental dan sangat
berpengaruh. Terlihat dari aktivitas pemuda dibidang olahraga
terutama sepak bola yang memang fasilitasnya untuk olahraga
tersebut telah tersedia didesa.
11. KESEHATAN MASYARAKAT
Sumber air bersih masyararakat desa air tawar bersal dari air
leding. Untuk menjaga Kesehatan, masyarakat desa air tawar secara
rutin melakukan berbagai kegiatan olahraga hal ini di dukung oleh
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tersedianya prasarana olahraga yang cukup memadai, yakni
lapangan bulu tangkis dan sepakbola.
Prasarana kesehatan yang tersedia hanya satu, yaitu UPT
puskesmas. Penyakit yang banyak diderita adalah penyakit asma.
Posyandu berjalan rutin setiap bulannya, dengan jadwal posyandu
balita di desa air tawar.
12. PARIWISATA
Desa air tawar minim tempat pariwisata dikarenakan lokasi
desa yang terletak di satu pulau yang juga merupakan tempat
produksi dan aktivitas Perseroan Terbatas (PT).

13. KONDISI YANG ADA (DAS SEIN)
Bedasarkan survey (oksevasi) yang telah dilakukan maka
kondisi yang ada adalah sebagai berikut:
a. Divisi Ekonomi Masyarakat
Desa air tawar merupakan desa yang sangat berpotensi untuk
dikembangkan karena memiliki kekayaan alam seperti lahan tani
yang luas dan juga salah satu tempat atau pusat produksi PT
dilakukan sehingga memiliki banyak pendatang dan pekerja yang
tinggal di desa air tawar.
b. Divisi Pendidikan Dan Administrasi
Desa air tawar memiliki sekolah yang lumayan lengkap
melalui dari TPA, SDN / MI, SMPN dan SMAN/SMK. Jadi, anak-anak
disana

cukup

mapan

dengan

pendidikan

agama

dan

ilmu

pendidikannya. Masalah yang dihadapi hanyalah seputar fasilitas
yang kurang memadai seperi listrik, ruang kelas dan sebagainya.
c. Divisi Kesehatan Masyarakat
Di desa air tawar tidak mengalami masalah kesehatan yang
begitu signifikan dikarenakan fasilitas kesehatan yang memadai dan
sumber air bersih yang cukup.
14. KONDISI YANG DIINGINKAN (DAS SOLLEN)
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Bedasarkan identitas permasalahan pada poin diatas, maka
seharusnya desa sungai iliran memahami keriteria sebagai berikut:
a. Divisi Ekonomi Masyarakat
Perekonomian masyarakat di desa air tawar merupakan
pekerja PT dan juga Bertani Kelapa dan Sawit. Dengan kondisi ini
perkembangan ekonomi akan meningkat apabila menerapkan
system pertanian yang modern dan terstruktur
b. Divisi Pendidikan Dan Administrasi
fasilitas pendidikan dan administrasi adalah hal yang
mendasar yang menjadi permasalahan. Kondisi yang seharusnya
adalah fasilitas pendidikan dan administrasi harus lengkap atau
paling tidak cukup memadai untuk kelancaran proses pelaksanaan
pendidikan dan administrasi.

c. Divisi Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat
Sebagai desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak
desa air tawar harus mengedepankan kesehatan dan kebersihan
lingkungan dan juga harus mempertahankan yang sudah ada demi
kemajuan desa.
B. Temuan Penelitian
1. Penggunaan Dana Desa belum mendukung penyelenggaraan
pendidikan Non Formal di Desa Air Tawar
Lembaga

pendidikan

diharapkan

memiliki

program

atau

kegiatan yang mampu membekali peserta didik kompetensi dan
kemampuan bersaing dan berprestasi, baik dalam bidang akademik
maupun non akademik. Program atau kegiatan lembaga pendidikan
diharapkan

mampu

mengembangkan

karakter,

kepribadian,

kedisiplinan, sportivitas, bakat, minat, dan kompetensi siswa. Adapun
tujuan program pembinaan peserta didik diantaranya:
1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu
meliputi bakat, minat, dan kreativitas.
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2. Memantapkan
ketahanan

kepribadian

sekolah

peserta

sebagai

didik

lingkungan

untuk

mewujudkan

pendidikan

sehingga

terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan
tujuan pendidikan.
3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi
unggulan sesuai bakat dan minat.
4. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang
berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam
rangka mewujudkan masyarakat mandiri (civil society).82
Prioritas penggunaan dana DMIJ di bidang pembinaan
Kemsyarakat desa antara lain adalah :
m. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
n. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
o. Pembinaan kerukunan umat beragama
p. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
q. Pembinaan lemnbaga adat
r. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
s. Kegiatan lain sesuai kondisi desa
Prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa
mengacu pada skala prioritas sebagaimana yang ditetapkan bersama
pemerintah desa dan BPD dalam dokumen RKP desa.
Ada

beberapa

skala

prioritas

yang

harus

dibuat

oleh

pemerintah Desa untuk dimasukkan dalam RKP desa yang menjadi
kebijakan pemerintah Kabupaten antara lain :
a. Kegiatan magrib mengaji
b. Kegiatan posyandu
c. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Program PKK

82

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik
Implementasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.178.
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Adapun jenis-jenis kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan
pembangunan

desa,

pembinaan

kemasyarakatan

desa

dan

pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayi melalui program
Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) antara lain :
5. Program magrib mengaji yang dibayarkan adalah yang dilakukan di
masjid, mushalla atau TPA dengan nilai honor guru maksimal Rp.
300.000,- perorang dengan murid minimal 10 orang per guru mengaji
6. Insentif kader posyandu maksimal Rp. 100.000,- Perbulan
7. Kegiatan PAUD yang ada di desa diberikan bantuan maksimal
sebesar Rp 5.500.000,- Per PAUD, termasuk pengadaan buku
panduan utama tentang PAUD.83
Hal Tersebut di buktikan dari hasil wawancara dengan Kepala
Desa Air Tawar H. Mentong, HLF. Sebagai berikut :
Dalam pengunaan Dana Alokasi Desa untuk pendidikan
Non Formal seperti Magrib Mengaji kami mengalami
kekurangan Anggaran setiap tahunnya dimana magrib
mengaji di desa Air tawar berjumlah 22 Guru Magrib
mengaji sementara belanja menggunakan dana alokasi
desa tidak boleh melebihi 30% dari anggaran (Wawancara
27 September 2018).
Hal serupa disampaikan oleh Bapak Walijo sebagai Guru
Magrib mengaji. Sebagai berikut:
Saya merasakan kewalahan dalam mengajar karna murid
yang d ajarkan terlalu ramai dan dana desa yang diberikan
belum bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari
(Wawancara 25 September 2018)
Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pengadaan Alokasi
Desa masih belum memadai untuk insentif guru magrib mengaji, maka
dari itu untuk kedepannya pemerintah lebih memperhatikan program
prioritasnya.
Sementara untuk pendidikan PAUD di desa Air Tawar juga
mengalami kekurangan pada insentif guru PAUD. Hal tersebut

83

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Indragiri Hilir
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disampaikan oleh kepala desa Air Tawar H. Mentong, HLF. Sebagai
berikut:
Program prioritas dari pemerintah salah satunya adalah 1
PAUD untuk satu desa ini sangat bagus dalam menunjang
pendidikan anak di usia dini, akan tetapi untuk insentif guru
yang mengajar belum dikatakan layak karna insentifnya
sedikit perbulannya. Karna apabila insentifnya kecil saya
kasihan kepada guru yang mengajar tidak seimbang capek
yang didapatkan dengan hasil yang di dapatkan
(Wawancara 25 September 2018).
Hal serupa disampaikan oleh guru PAUD Ibu Siti Darsiah
sebagai berikut:
Dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah secara
pribadi saya sampaikan sangat kurang, untuk kebutuhan
sebulan saja tidak cukup apalagi ingin menambah
kebutuhan
lain,
sya
sangat
merasakan
kurang
kesejahteraan terhadap guru PAUD, belum lagi gaji yang
kami dapatkan terlambat seperti keluarnya insentif kami
harus menunggu 6 bulan dulu (wawancara 25 September
2018).
Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan masih
kurangnya dana di bidang pembinaan khususnya pada PAUD, apalagi
hal tersebut adalah salah satu program yang di unggulkan oleh
pemerintah yang terpilih seharusnya hal tersebut bisa di perhatikan lagi.
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2018
sampai

dengan

tanggal

22

Oktober

2018.

Lokasi

penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah di Desa Air Tawar Wilayah
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi ini
dengan pertimbangan karena tingkat Pengelolaan Keuangan Desa
yang dilaksanakan oleh Pengelola APBDesa di Desa-desa tersebut
perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya good governance.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap
beberpa orang informan, telah diperoleh data-data yang disajikan
sebagai berikut ini: Penerimaan Dana yang diterima oleh pemerintah
Desa Air Tawar Wilayah Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
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2. Bagaimana Manajemen Alokasi Dana Desa Yang Di Laksanakan
Di Desa Air Tawar
Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan salah satu aspek yang penting
dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menajalalan kan programprogram dari pemerintah. Termasuk diantaran nya adalah program
dibawah ini :

a. Perencanaan
Perencanaan

diawali

dengan

penyusunan

rencana

kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2018 yang dilakukan
oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana
kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen
yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun
masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil
dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah
dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan
dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak
Samsani sebagai Ketua BPD Air Tawar:
…Dalam rangka menjamin azaz keterbukaan pengelolaan
APBDesa, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh
masyakat dan pengelola APBDesa minimal enam bulan
sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan
APBDesa. Sebagai ketua BPD tugas saya selain
mengawasi pelaksanaan juga menerima dan menampung
aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya menindak lanjuti
aspirasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan
desa. (hasil wawancara pada tanggal 27 September 2018).
Pada perencanaan, penyusun rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran
dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa
yang menjadi RKPDesa. Rencana kegiatan akan disetujui dan
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mengesahkan APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah
penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan
kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi,
disampaikan kepada Bapemas, RKPDesa diterima oleh tim
verifikasi,

kemudian

RKPDesa

disahkan

dan

selanjutnya

RKPDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa.
Informasi

tersebut

seharusnya

menunjukkan

adanya

penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang
dapat diketahui oleh masyarakatsecara umum. Namun tidak
sepenuhnya dari informasi tersebut benar adanya setelah
dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang hasil wawancarawawancara ternyata masih banyak arsip-arsip yang tersimpan
dirumah perangkat desa yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan
dengan hasil wawancara dengan Satria Rizky Darmawan sebagai
Bendahara Desa Air Tawar mengatakan, bahwa:
…Arsip-arsip
laporan
keuangan
dan
bukti-bukti
pembayaran lebih aman disimpan dirumah hal ini kami
lakukan karena sekarang kami jarang ke kantor, sehingga
jika ada masyarakat yang perlu bertemu dengan kami ya
datang kerumah yang bersangkutan. (hasil wawancara
pada tanggal 25 September 2018).
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa azas
transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan
keuangan desa sudah baik, dimana pemerintahan desa di Desa
Desa Air Tawar dalam perencanaan melibatkan masyarakat.
Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan
dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan
keuangan desa.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

yang

pembiayaannya

bersumber dari APBDesa tahun 2018 sepenuhnya dilaksanakan
oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada
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masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan
papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan
informasi tersebut sekurangkurangnya memuat nama kegiatan,
volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun
swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain
papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program
APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh
masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka
melaksanakan azas transparansi pembangunan desa, sehingga
masyarakat secarabebas dapat mengetahui tentang program
APBDesa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim
Pelaksana

Desa

demi

kesempurnaan

pengelolaan

Dana

APBDesa.
Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus
menjunjung

tinggi

prinsip

partisipatif

dalam

pengambilan

keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum
dapat terlaksana dengan sebagaimana harapan yang dinginkan
masyarakat dan juga perangkat desa sebagaimana disampaikan
oleh Bapak H. Mentong, HLF (Kades Air Tawar), sebagai berikut
ini:
Pengambilan keputusan itu sebenarnya disini ada yang
disebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Kalau
terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat terlibat.
Langsung atau tidaknya itu tergantung, ada yang namanya
musyawarah. Pemerintah desa juga wajib memberikan
informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat
dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan
pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. (hasil wawancara
pada tanggal 27 September 2018)
Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang
dilakukan dengan Muslim, Has sebagai Sekretaris Desa Air Tawar
dimana beliau mengatakan:
…Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan
APBDesa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan
bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.
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Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim
Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat
Kabupaten dengan menggunakan format yang telah
ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin,
setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan
kegiatan. (hasil wawancara pada tanggal 25 September
2018).
hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama
perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan
demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan
keuangan desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan
pembuatan laporan keuangan desa di akhir kegiatan.
c. Pelaporan
Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan
pertanggung jawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu
oleh PTPKD atau sekertaris desa itu sendiri. Pertanggung
jawaban

keuangan

pertanggung

APBDesa

jawaban

terintegrasi

APBDesa.

dengan

Pertanggung

dengan
jawaban

pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat
atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan
secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk
menunjukkan

adanya

penerapan

Azas

transparansi

dalam

perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat
secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh pak H. Mentong,
HLF sebagai Kepala Desa Air Tawar beliau mengatakan, bahwa:
Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di
kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan
APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh
pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi
kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya.
Jadi nanti dalam mempertanggung jawabkan kami juga
tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak
saran demi perbaikan pemerintahan desa secara
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menyeluruh, tidak hanya APBDesa. (hasil wawancara pada
27 September 2018).
Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan,
APBDesa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses
pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, implementasi
sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun.
Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa di bukukan
sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa
format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari
APBDesa

yang

ada

sebenarnya.

Seperti

penuturan

hasil

wawancara dengan Muslim, HAS sebagai sekertaris desa Air
Tawar:
Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti
petunjuk yang ada dari kabupaten namun hal tersebut kami
lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami
laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami
mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh
pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan/atau
mengikuti petunjuk yang ada kami kerjakan sesuai
kemampuan kami. (hasil wawancara pada tanggal 25
September 2018).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan
APBDesa tahun 2018 yang dibuat oleh aparat desa tidak sesuai
dengan format pembukuan yang sebenarnya.
d. Pertanggungjawaban
Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang
dilihat

sebagai

partisipasi

untuk

melakukan

perbaikan

pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen
interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap
berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan
akuntabel

mulai

dari

tahap

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat
partisipasi tersebut cukup membanggakan.
Pemerintahan
kepada

masyarakat

Desa

dalam

berdasarkan

mempertanggungjawaban
pembangunan

yang
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menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan
sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum
evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dangan pemerintahan desa yaitu
Bapak H. Mentong, HLF (Kades Air Tawar) mengatakan:
Untuk
keterbukaan
pengelolaan
APBDesa
kami
mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat
setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program APBDesa yang sudah saya
laksanakan. (hasil wawancara pada 27 September 2018)
Kemudian

pengelolaan

keuangan

desa

berdasarkan

APBDesa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian setiap
penggunaan uang APBDesa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan
uang

tersebut

dan

disertai

dengan

bukti-bukti

pertanggungjawaban
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintahan desa
yaitu bapak Muslim, HAS sebagai Sekertaris Desa Air Tawar
mengatakan:
Dalam
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban
pemerintah desa selalu mencantumkan kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan beserta kwintansi sebagai bukti
pembayaran. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa
dalam pelaksanaan APBDesa mempertanggungjawabkan
kepada Bupati melalui Kecamatan dan kepala desa
memberikan pertanggungjawaban kepada BPD. (hasil
wawancara pada 25 September 2018)
Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus
dilakukan

evaluasi

dari

waktu

ke

waktu

guna

mencapai

kesempurnaan implementasi program Anggaran pendapatan dan
belanja desa pada tahun 2018 di Desa Air Tawar dari hasil
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wawancara di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan Kepala
Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sudah berdasarkan
pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan
penyempurnaan

secara

berkelanjutan

dengan

tetap

menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan
pengelola APBDesa yang melaksanakan pengelolaan keuangan
desa belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal,
antara lain:
1) Kurang

efektifnya

sistem

pembinaan

dari

pemerintah

kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola
APBDesa ditingkat desa.
2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat
pemerintah desayang merupakan ujung tombak pelaksanaan
APBDesa.
Kesiapan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa
berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pemberlakuan UU Desa Nomor 6
Tahun 2014 yang dimulai tahun 2015 membutuhkan kesiapan yang
komprehensif dan matang saat diimplementasikan di desa terutama
Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir yang
berkaitan dengan adanya sejumlah kewenangan yang ditangani
aparat pemerintahan desa yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena
itu diperlukan peran dan tugas pemerintah maupun pemerintah
daerah yang sangat intens untuk mengantisipasi terjadinya maladministrasi (kesalahan administrasi) yang mengakibatkan aparat
desa harus berurusan dengan masalah hukum.
Salah satu substansi penting yang tertuang dalam UU tentang
Desa adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana
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tertuang dalam Pasal 72 UU Desa, bahwa: “Desa mempunyai
sumber pendapatan yang terdiri dari :
1) pendapatan asli Desa,
2) alokasi anggaran APBN
3) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4) alokasi

dana

desa

yang

merupakan

bagian

dari

dana

perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota,
5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota,
6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta
7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.”
Alokasi anggaran yang berasal dari APBN ini bersumber dari
Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan, yang didalam penjelasan Pasal 72
dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya
langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di
luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Perkiraan
pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan
Desa tahun sebelumnya dengan perkiraanpeningkatan berdasarkan,
potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana
perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi danPemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak
ketiga.
Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
tahun 2018 di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten
Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut:
Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam
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rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
Desa. Seperti yang diungkapkan oleh H. Mentong, HLF selaku
Kepala Desa Air Tawar, mengatakan bahwa:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari
APBN sebesar 10%. Dana itu langsung dikirim langsung di
rekening Desa Tonronge tanpa perantara. Jumlah dana
yang diberikan kepada setiap desa berbeda-berbeda
tergantung dari luasnya desa, jumlah kemiskinan, jumlah
penduduk, dan lain-lain. Namun, proses pencairan dana
desa ada 3 tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%), dan
tahap terakhir atau tahap III (20%). Sementara untuk Dana
Alokasi Desa ada 2 Tahap yaitu tahap I (60%), tahap II
(40%). (hasil wawancara pada tanggal 27 September
2018).
Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun
2014, telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya
peningkatan

pembangunan

ekonomi

desa

guna

mencapai

peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru
dari pengelola keuangan yaitu Aparat Pemerintah Desa dituntut
untuk mengelola keuangan harus memiliki akuntabilitas dan
transparansi agar dukungan keuangan dari Pemerintah ini dapat
meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan Desa.
Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada
Bab 3 Pasal 3 ayat 1 bahwa “Kepala Desa sebagai kepala
pemerintah

desa

adalah

pemegang

kekuasaan

pengelolaan

keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan”. Tugas dan kewenangan kepala
desa antara lain: menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,
menetapkan bendahara desa, dan menetapkan petugas yang
melakukan pengelolaan barang milik desa. Kepala Desa sebagai
Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
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kekayaan

desa

yang

dipisahkan.

Kepala

Desa

mempunyai

kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3) menetapkan bendahara desa
4) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa; dan
5) menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik
desa.
Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “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”.
Pengelolaan keuangan desa akan dilihat dari aspek perencanaan
penganggaran, pelaporan, akuntabilitas finansial, serta pengawasan
keuangan desa.
a. Pemahaman Umum
Implementasi UU Desa memerlukan sosialisasi yang
sistematis dan berkelanjutan agar tingkat pemahaman baik secara
teknis maupun secara subtantif dapat dipahami dengan baik.
Pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa
sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan kemampuan
perangkat desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Mentong, HLF
selaku kepala desa Air Tawar mengatakan bahwa:
Ya, ada. Saya selaku kepala desa, sudah mengikuti
beberapa seminar dan pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah pusat bersama dengan aparat desa lainnya
yaitu Bendahara desa dan sekertaris desa. (hasil
wawancara pada tanggal 27 September 2018).
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Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan regulasi
yang relatif baru, pelatihan dan pembinaan merupakan suatu
keniscayaan untuk dilaksanakan tetapi pemerintah desa harus
melaksanan tugasnya. Walaupun beberapa aparat mengaku
belum siap dan banyak yang mengalami kesulitan dalam
mengimplementasikan UU Desa ini. Seperti yang diutarakan oleh
bapak Muslim, Has selaku sekertaris desa Air Tawar mengatakan:
Kalau ditanya bagaimana tingkat kesiapan kami? Ya siap
tidak siap, namanya juga amanah harus dikerjakan
walaupun itu banyak kendala dan kesulitan. Sejauh ini
pemahaman atas UU Desa hanya kepala desa, sekertaris
desa, dan bendahara karena hanya kami yang ikut seminar
dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Kesiapan dalam perencanaan, sudah dilaksanakan forum
musrembangdes pada tanggal 11 juni 2018 yang dihadiri
oleh BPD, LPMD, perangkat desa, karang taruna, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat dengan
pembahasan mengenai rancangan peraturan desa tentang
APBDesa dan disetujui pada tanggal 3 agustus 2018. (hasil
wawancara pada tanggal 25 September 2018)
Pernyataan bapak Muslim, Has didukung oleh bapak H.
Mentong, HLF selaku kepala desa Air Tawar mengatakan bahwa:
Kesulitan yang dialami aparat desa adalah masalah
administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban.
Keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi juga
dianggap sebagai faktor yang menghambat dalam kesiapan
aparat desa dalam pelaksanaan program pembangunan di
desa ini. Selain keterbatasan waktu penyusunan APBDesa,
kesulitan yang dihadapi adalah sistem administrasi
keuangan yang jauh berbeda dibandingkan sebelum
adanya UU Desa. (hasil wawancara pada tanggal 27
September 2018).
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Kemudian ditambahkan oleh Satria Rizky Dermawan selaku
bendahara Desa Air tawar mengatakan bahwa:
Kesulitan

ada,

namanya

program

baru.

Kendalanya

mengenai administrasi dan laporan pertanggungjawaban.
Selain itu, masalah pencairan dana yang seringkala tidak
tepat waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan
program desa yang telah direncanakan masih belum
terealisasi. oleh karena itu pemerintah desa harus terus
melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah
kabupaten agar dana yang diperlukan untuk pembangunan
dapat dicairkan segera. (hasil wawancara pada tanggal 25
September 2018).
Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa informan
diatas mengenai sosialisasi tentang UU Desa terhadap aparat
sudah dilaksanakan dan beberapa aparat sudah mengerti dan
memahami walaupun diantaranya mengaku masih mengalami
kesulitan atau kendala dalam mengimplementasikan UU No. 6
Tahun 2014. Namun tidak dengan masyarakat, mereka mengaku
belum memahami UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh
salah

satu

masyarakat

Desa

Air

Tawar

bapak

Tumijan

mengatakan:
Belum pernah diadakan penyuluhan tentang UU desa yang
saya tahu ada dana cukup besar yang akan dikelola oleh
pemerintah desa. (hasil wawancara ada tanggal 25
September 2018).
Hasil wawancara ditambahkan oleh bapak H. Asnawi
selaku Tokoh masyarakat desa Air Tawar mengatakan bahwa:
Tentang UU Desa itu sendiri, saya pribadi sedikit banyak
sudah tahu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala
Desa itu benar adanya, bahkan saya sebagai orang yang
dituakan disini juga mendukung program Pak Kades
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program baik. Apalagi kalau dipikir-pikir bukan untuk dirinya
sendiri, itu untuk anak cucu kita, makanya saya mendukung
penuh. Untuk itu saya juga membantu Pak Kades sesuai
kemampuan saya, kalau saya tugasnya tidak dibidang
pemerintahan

beliau

yang

jagonya

masalah

urusan

pemerintah. Saya masalah agama, kalau pas kebetulan
saya ceramah, yah saya singgung sedikit-sedikit agar
masyarakat di Desa Passeno mengetahui dan paham
dengan program Pak Kades tersebut. (hasil wawancara
pada tanggal 25 September 2018).

Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan
bahwa menurut dari segi pemahaman umum hampir ke tiga desa
tersebut aparat desanya telah memahami UU N. 6 tahun 2014
tentang desa dan melaksanakan dengan baik serta memahami
secara menyeluruh dan jelas tentang UU tersebut. Namun
sebagian kecil masyarakat kurang memahami tentang UU Desa
tersebut karena jarang terlibat dengan kegiatan desa pada
umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
kurangnya kepedulian masyarakat tentang pembangunan desa
dan kesibukan dengan profesi masing-masing.
b. Perencanaan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan
desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dalam perencanaan pembangunan desa yang dilakukan
oleh ketiga desa sudah sesuai dengan mekanisme pencairan
menurut Permendagri No. 11 Tahun 2014, sebagai berikut:
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1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris Desa
menyampaikan kepada Kepala Desa.
2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan
Kepala Desa kepada Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk
pembahasan lebih lanjut.
Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Mentong, HLF sebagai
kepala desa Air Tawar:
“Ada namanya rapat musrembangdes yang diadakan setiap
desa yang dihadiri oleh aparat desa, BDP, LPMD, tokoh
masyarakat, imam desa, dan warga masyarakat.” (Hasil
wawancara pada tanggal 27 September 2018).
3) Rancangan

tersebut

kemudian

disepakati

bersama

dan

kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.
4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati berasama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati dapat mendegelasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
5) Bupati menetapkan evaluasi Rancangan APBDesa paling lama
20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati tidak
memberikan evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.
6) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7
hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7) Apabila
Peraturan

Bupati
Dsa

menyatakan
tentang

hasil

APBDesa

evaluasi
tidak

Rancangan

sesuai

dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan
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paling lama 7 hari kerja terhiung sejak diterimanya hasil
evaluasi.
8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peratura Desa
tentang

APBDesa

menjadi

Peraturan

Desa,

Bupati

membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati.
9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal
pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya
Kepala

Desa

bersama

BPD

mencabut

peraturan

desa

dimaksud.
Dari hasil wawancara, peneliti dapat menjelaskan bahwa
dalam perencanaan APBDesa berdasarkan dengan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah
dilaksanakan dengan baik yang melibatkan masyarakat, tokoh
masyarakat dan lain-lain di Desa Air Tawar
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa
harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa
tersebut

dengan

APBDesa

yang

membuat
telah

laporan
disahkan.

realisasi

pelaksanaan

Sebagai

bentuk

prertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa
harus

membuat

laporan

realisasi

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai
dengan UU Desa dan peraturan lain yang berlaku saat ini.
Laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggugjawaban APBDesa
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disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD masing-masing desa.
Hal ini didukung oleh pernyataan oleh bapak
Muslim,

Has

mengatakan

sebagai

bahwa:...yang

pertanggungjawaban
adalah

sekertaris

kepala

realisasi

desa

dan

desa

Air

mengesahkan
pelaksanaan
ketua

BPD

Tawar
laporan

APBDesa
(Badan

Permusyawaratan Desa). (Hasil wawancara pada tanggal
25 September 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa
laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan
laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada
akhir

bulan

Januari

tahun

berikutnya.

Laporan

pertanggungjawaban dibuat oleh Bendahara . Hal ini dinyatakan
oleh bapak Muslim, Has sebagai sekertaris desa Air Tawar
bahwa:
“laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh
bendahara adalah Buku kas umum, buku kas pembantu
pajak, dan buku bank. Sedangkan Pelaporan yang
dilakukan oleh kepala desa diperlukan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
Laporan ini dilampiri, laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan
kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran
berkenaan, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
(Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2018).
Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, disebutkanbahwa setiap akhir tahun anggaran
Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui
camat paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan.
Dari hasil wawancara Desa Air Tawar Kecamatan Kateman,
peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah desa
dalam implementasi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 apabila
dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa di
Desa

Air

Tawar

pertanggungjawaban
sesuai

dengan

telah

melaksanakan

APBDesa.

format

Namun

pembukuan

pelaporan

belum
yang

dan

sepenuhnya

sesungguhnya

berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
d. Akuntabilitas Finansial
Menurut
Akuntabilitas

Mahmudi (2007) dalam
financial

sangat

penting

Rahmawati (2015),
karena

pengelolaan

keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat
publik.
Adapun

akuntabilitas

finansial

dalam

pengelolaan

keuangan desa, antara lain adalah sebagai berikut :
1) Keakuratan
Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam
pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan
laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti,
tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasiinformasi
dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Hal ini telah
dilaksanakan dengan pembuatan laporan yang telah disahkan
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oleh Kepala Desa dan ketua BPD (Badan Pemusyawaratan
Desa) dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Muslim, Has sebagai sekertaris desa Air Tawar mengatakan
bahwa:
...Pelaksanaan APBDesa ditempuh melalui sistem
pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masingmasing tahapan kegiatan. Sistem pelaporan dilaksanakan
secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat
Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim
Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan
menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan
tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap
akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. (hasil wawancara
pada tanggal 25 September 2018)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai
keakuratan laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa
sehingga rincian Anggaran pendapatan dan belanja desa
tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.
2) Transparansi
Keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan
masyarakat

untuk

mengetahui

dan

mendapatkan

akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi
menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa
dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat
desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat
dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat
Desa.
Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang harus diketahui oleh masyarakat.
Misalnya saja melalui papan pengumuman, radio komunitas,
dan

media

informasi

lainnya.

APBD

Sebagai

bentuk

pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah
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desa harus membuat laporan realisasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai
dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan lain yang
berlaku saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Mentong,
HLF sebagai Kepala Desa Air Tawar, sebagai berikut:
“Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di
kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan
APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh
pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi
kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya.
Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan
pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya
APBDesa.” (hasil wawancara pada tanggal 27 September
2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini membuktikan
keterbukaan

di

Desa

Air

tawar

mengenai

penggunaan

anggaran dana desa lebih transparan.
3) Ketepatan waktu
Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban
dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat
dicapai tepat waktu. Desa Air Tawar Kecamatan Kateman telah
membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan secara
rutin dan tepat waktu dan penyataan ini didukung oleh hasil
wawancara dengan Satria Rizki Darmawan sebagai bendahara
desa Air Tawar, sebagai berikut:
laporan pertanggungjawaban ini rutin dilakukan setiap
bulan kepada Kepala Desa. (Hasil wawancara pada tanggal
25 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan waktu
bahwa

pemerintah

desa

sudah

tepat

waktu

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa.
4) Validitas

dalam

126

Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau
kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur.
Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Seperti yang
dikemukakan oleh Bapak Samsani sebagai Kepala BPD Desa
Air Tawar, sebagai berikut:
“Anggota BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam
wilayah desa, menampung aspirasi dari masyarakat
dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun
bersama-sama, menerima usulan baik secara lisanmaupun
tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
secara adat-istiadat . Setelah itu, aspirasi masyarakat wajib
dimusyawarakan dengan aparat desa, anggota BPD,
LPMD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat untuk
menjadi masukan dalam pemnbangunan masyarakat desa.”
(hasil wawancara pada tanggal 25 September 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas secara keseluruhan
sudah sesuai karena sebelum membuat APBDesa, Pemerintah
Desa

dan

Badan

Permusyawaratan

Desa

(BPD)

telah

mensurvei apa saja yang dibutuhkan di Desa Air Tawar.
Relevansi
Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum
seperti kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas
sarana

dan

prasarana

berupa

pembangunan

talud,

pembangunan saluran irigasi, penimbungan jalan, pembuatan
pondasi pagar kantor desa sebagai jalur transportasi dan
mencegah terjadinya banjir. Seperti yang dikemukakan oleh
Bapak Samsani sebagai Kepala BPD Desa Air Tawar , sebagai
berikut:
“Anggota BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam
wilayah desa, menampung aspirasi dari masyarakat
dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun
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bersama-sama, menerima usulan baik secara lisan maupun
tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
secara adat-istiadat . Setelah itu, aspirasi masyarakat wajib
dimusyawarakan dengan aparat desa, anggota BPD,
LPMD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat untuk
menjadi masukan dalam pemnbangunan masyarakat desa.”
(hasil wawancara pada tanggal 25 September 2018)
Pernyataan Bapak Samsani ditambahkan oleh pernyataan
Bapak H. Dahri sebagai masyarakat Desa Air Tawar, sebagai
berikut:
“...dengan adanya program penimbunan jalan dilororng
kami semoga sudah tidak tergenangi air lagi dan saya
harap
program
pemerintahan
ini
dapat
segera
direalisasikan begitupun dengan program-program lainnya
di Desa Air Tawar dapat segera terealisasikan dengan
baik.” (hasil wawancara pada tanggal 25 September 2018)
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Satria Rizky
Darmawan sebagai Bendahara Desa Air Tawar, mengatakan
bahwa:
“...masalah pencairan dana yang seringkala tidak tepat
waktu dan lamban yang mengakibatkan pelaksanaan
program desa yang telah direncanakan masih belum
terealisasi.” (hasil wawancara pada tanggal 25 September
2018.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, di Desa Air Tawar
sudah sesuai walaupun beberapa desa masih ada yang belum
sesuai karena ada beberapa program-program yang dibuat
belum

diselesaikan

dan

dalam

pelaksanaannya

belum

sempurna disebabkan oleh beberapa faktor terkait dengan
pencairan dana yang tidak tepat waktu.
5) Keandalan Informasi
Konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur
yang sama. Dalam pengelolaan keuangan desa bahwa dana
desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
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Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muslim, Has sebagai
Sekertaris Desa Air Tawar, sebagai berikut:
“Untuk melakukan pembukuan, sebenarnya kami mengikuti
petunjuk yang ada dari kabupaten namun hal tersebut kami
lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami
laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami
mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh
pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan atau
mengikuti petunjuk yang ada ya kami kerjakan menurut apa
yang kami bisa karena juknis (petunjuk peulisan) APBDesa
format pembukuannya berbeda-beda.” (hasil wawancara
pada tanggal 25 September 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber informasi
mengenai dana desa tersebt dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya karena dalam pembuatan APBDesa di Desa Air
Tawar telah berpedomana pada Peraturan Daerah dan
Peraturan Desa.
Dari hasil wawancara Desa Air Tawar Kecamatan
Kateman, apabila dilihat dari aspek akuntabilitas finansial di
Desa Air Tawar. Peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan
perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Desa No. 6
Tahun 2014
e. Pengawasan
Pengawasan
pengendalian

meliputi

pengelolaan

kegiatan
keuangan

pengawasan
desa.

Kegiatan

dan
ini

dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa
sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap
anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa
Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian
dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
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Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Selain adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten
/Kota, ada pula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa
Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta
keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan
Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan pendapat atas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil
wawancara dengan Bapak Samsani sebagai Ketua BPD Air
Tawar, sebagai berikut:
“Sebagai ketua BPD tugas saya lumayan banyak termasuk
mengawasi pelaksanaan pembangunan desa di Air Tawar.”
(hasil wawancara pada tanggal 25 September 2018)
Dari hasil wawancara ke tiga (3) Desa di Kecamatan
Baranti, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat
desa dalam implementasi penerapan UU DesaNomor 6 Tahun
2014. Apabila dilihat dari pengawasan APBDesa, Desa Air Tawar
dilakukan secara langsung oleh BPD (Badan Permusyawaratan
Desa), tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal ini dilakukan dan
diawasi setiap bulan dan secara rutin.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesiapan aparat
pemerintah

desa

dalam

Pengelolaan

Keuangan

Desa

berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya di
Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir,
maka dapat disimpulkan bahwa Desa Air Tawar masih ada
beberapa desa yang mengaku belum siap dalam Pengelolaan
Keuangan Desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014
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tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan teori yang
ada, kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan
keuagan desa terkait UU No. 6 Tahun 2014 untuk mencapai Good
Governance pemerintahan desa dengan mengelola keuangan
desa meliputi pemahaman tentang UU tersebut, perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntansi
finansial serta pengawasan.
Aparat

pemerintah

desa

sudah

siap

dan

telah

mengungkapkan informasi keuangan desa yang menjadi hak
masyarakat

sebagai

pemberi

amanah

dan

pihak

yang

membutuhkan. Dengan berlakunya UU tentang Desa, ada
beberapa

hal

yang

dianggap

lebih

mempermudah

dalam

pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih
terperinci. Tetapi ada juga hal yang dianggap mempersulit dalam
pelaksanaan pemerintahan desa yaitu keterbatasan waktu dalam
persiapan administrasi dianggap sebagai factor utama yang
menghambat kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan
keuangan desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung
terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya manusia
(SDM) yang kurang mendukung. Selain itu, faktorpenghambat
lainnya

adalah

mengenai

pencairan

dana

yang

dianggap

terlambat menjadi salah satu faktor pemnghambat dalam
pelaksanaan pembangunan di Desa Air tawar Kecamatan
Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
3. Bagaimaan Pendidikan Non Formal di Desa Air Tawar Belum
Mengalami Perkembangan yang Optimal
Pendapatan para pakar pendidikan non formal menegenai defenisi
pendidikan non formal cukup berfariasi. Philip H. Coombs berpendapat
bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang
yang terorganizir yang diselenggarakan diluar sistem formal, baik
tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas,
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yang dimaksud untuk untuk memberikan layanan kepada sasaran didik
tertentu dalam mencapai tujuan belajar.
Pendidikan non formal sudah ada sejak dan menyatu didalam
kehidupan masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan
sekolah. Para Nabi dan Rasul yang melakukan perubahan mendasr
terhadap kepercayaan, cara berfikir. Sopan santun dan cara-cara hidup
dalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau
gerak yang dilakukan bergerak didalam jalur pendidikan non formal
sebelum lahirnya pendidikan sekolah. Gerakan atau dakwa nabi dan
rosul begitu besar porsirnya pembinaan yang ditujukan pada orangornag dewasa dan pemuda. Para nabi dan rasul berurusan dengan
pendidikan dan pembangunan masyarakat melalui pembinaan orang
dewasa dan pemuda yang berlangsungnya diluar sistem sekolah.
a. Tujuan pendidikan Non Formal
Ditinjau dari faktor tujuan belajar /pendidikan. Pendidikan non formal
bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan yang sangat luas,
jenis,level,maupun cakupnya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan
non formal yang bersifat multi purpose. Ada tujuan-tujuan pendidikan non
formal pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar ( basic education )
semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan,
vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga
dan hidup masyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan,serta
citra diri dan nilai hidup.
Ada juga tujuan belajar pendidikan non formal yang ditujukan
untuk

kepentingan

pendidikan

kelanjutan

setelah

terpenuhinya

pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan
nilai hidup. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk
mendapat dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah
minggu,kelompok hoby, manajemen kalbu dan sebagainya. Dengan
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program pendidikan ibi hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai
keagamaan, keindahan, etika dan makna.84
b. Karakteristis Pendidikan Non Formal
Pendidikan non formal merupakan ciri-ciri yang dari pendidikan
sekolah. Namun keduanya pendidikan tersebut saling menunjang dan
melengkapi.dan

meninjau

sejarah

dan banyaknya

aktifitas yang

dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan di
pergunakan pendidikan non formal menekankan pada belajar yang
fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan
peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik dalam pendidikan non formal dan
belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan
mengontrol kegiatan belajar.
3. Waktu penyelenggaraan relative singkat, dan pada umumnya tidak
berkesinambungan
4. Menggunakan kurikulum kafeteria.kurikulum bersifat flaksibel dapat
dimusyawarkan secara terbuka,dan banyak ditentukan oleh peserta
didik.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan
menekankan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidikan dengan peserta didik bersifat mandatar.
Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara
kedua pihak bersifat informal dan akrab, peserta didik mendantang
fasilitator sebagai marasumber dan bukan sebagai inspektur.
Sebagaimana yang diungkapkan ibu Siti Darsiah Selaku Guru Paud
Umur Qura .
“ sesungguhnya sangat banyak kebutuhan belajar manusia
yang hanya bisa didekati dan diselesaikan melalui
pendidikan non formal. Sementara jelas kali bahwa
kemapuan sekolah menjangkau daan memenuhi kebutuhan
84

Observasi, Tanggal 1 Oktober 2018
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belajar khalayak sasaran ( persyaratan usia, syaratan
pendidikan pendahuluan, tempat tinggal, dan persyaratan
formal lainnya ) sangat terbatas.”85
Dalam pendidikan non formal dapat berlangsug terus menerus dalam
keadaan terbatas, seperti masyarakat yang masih sederhana, ruang
lingkup yang terbatas, atau perkembangan zamat yang sangat
pesat.akan tetapi tidak demikian, dalam masyarakat

yang sudah

kompleks dengan sistem pembagian kerja yang tajam, maka pendidikan
non formal kurang memberi kepuasan pada manusia akan kebutuhan
pendidikan yang harus dimilki atau diperlukan.pendidikan non formal
yang selama ini berlangsung tersa kurang efektif dan efesien bagi anakanak maupun pendidik.
C. Temuan Penelitian
a. Mengapa Penggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD )Belum
Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Desa
Air Tawar Kecamatan Karteman.
Alokasi Dana Desa ( ADD ) adalah merupakan dana yng harus
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dari
kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja apratur desa dan
oprasional dan 70 % untuk belanja ke pembangunan. Menurut peraturan
Menteri dalam negri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari
APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk
desa paling sedikit 10 %. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk
tim kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim
pendaming yang disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan didesa

85

Wawancara Tanggal 3 Oktober 2018
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disebut Tim Pengelolaan Desa,kemudian adapun pengawasan kegiatan
dan pertanggung jawaban oprasional (PJOK).86
Adapun tujuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
e. Meningkatkan
melaksanakan

penyelenggaraan
pelayanan

pemerintahan

pemerintahan,

desa

pembangunan

dalam
dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta;
h. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
Rumusan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Menggunakan
dasar asas adil dan merata yaitu :
3. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi DanaDesa ( ADD )
yang sama untuk disetiap desa atau yang disebut Alokasi Dana
Desa (ADD) Minimal.
4. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang
dibagi secara Proporsinal untuk disetiap desa berdasarkan nilai
bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabele tertentu atau
alokasi dana desa ( ADD ) Profersional ( ADDP)
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan desa dalam
APBDesa oleh karena itu karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi
Dana Desa ( ADD) Harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana
Desa ( ADD ) Sebagai Berikut :
1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di
rencanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan
prinsip dari,oleh masyarakat.

86
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2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara
administrasi teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa ( ADD ) dilaksanakan dengan menggunakan
prinsip hemat , terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
Sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat
berupa pemenuhan kebutuhan dasar,penguatan kelembagaan desa
dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang
diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi

Dana

Pendapatan

Desa

dan

(ADD)

belanja

harus

desa

(

dicatat

dalam

APBDesa

)

Anggaran

dan

proses

penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Penggunaan dana Alokasi Dana Desa di gunakan untuk pembiyaan
Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan total keseluruhan
yang didapatkan didesa air tawar Rp. 1.809.271.800,00 dengan
pembagian sebagai berikut :
21. Pembayaran
Perangkat

Pengasilan

Tetap

dan

Tunjangan

Kades

dan

Rp. 304.800.000,00

22. Kegiatan Oprasional Kantor Desa

Rp. 48.742.400,00

23. Kegiatan Oprasional BPD Rp. 52.800.000,00
24. Kegiatan Oprasional RT/RW

Rp. 108.000.000,00

25. Kegiatan Oprasional LPM Rp. 9.000.000,00
26. Kegiatan Perencanaan Pembangunan
27. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Rp. 8.040.000,00
Rp. 1.200.000,00

28. Belanja modal pengadaan mesin/alat pompa air Rp.1.071.925,00
29. Belanja Modal Pengadaan Drum Plastik Rp.900.000,00
30. Kegiatan Magrib Mengaji

Rp. 79.200.000,00

31. Kegiatan Pembinaan Posyandu

Rp. 14.000.000,00

32. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PUD )

Rp.

8.210.000,00
33. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Rp. 14.400.000,00
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34. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan olaraga

Rp. 2.960.000,00

35. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)
Rp. 10.000.000,00
36. Kegiatan Pembinaan KPMD Rp. 14.400.000,00
37. Kegiatan MTQ

Rp. 9.107.000,00

38. Kegiatan Gebyar DMIJ
39. Kegiatan

Rp. 8.000.000

Pemberdayaan

Posyandu,UP2K

dan

Dasawisma

Rp.5.348.000,00
40. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lain Rp. 749.500,00.
41. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lain Rp. 749.500,00.87
b. Bagaimana Manajemen Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang
dilakanakan di Desa Air tawar Kecamatan Kateman.
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( ADD) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam
APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana
Desa ( ADD )harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa
Sebagai Berikut

:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa ( ADD )
direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan
prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara
adminstrasi, teknis hukum
3. Alokasi Dana Desa ( ADD ) dilaksanakan dengan menggunakan
prinsip hemat, terarah dan terkecuali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa ( ADD
)

sangat

terbuka

untuk

meningkatkan

sarana

pelayanan

masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan
kelembagaan

desa

dan

kegiatan

lainnya

yang

dibutuhkan

masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa

87
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5. Alokasi Dana Desa ( ADD )
pendapatan

dan

belanja

desa

harus dicatat dalam anggaran
( APBDesa

)

dan

proses

penggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.88
Perencanaan , Pelaksanaan, Pertanggungjawab, dan Pengawasan
Alokasi Dana Desa ( ADD ) berpedoman pada peraturan menteri dalam
negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasar 20,24,38, dan
44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Perencanaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraaturan desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada
Badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan spaksi
bersama.
4. Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa

dispakati

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) paling lambat
bulan oktober berjalan.
b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
1. Semua penerimaan dan pngeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening
kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan
diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten/kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.
88

Maskun,Sumitro,1994,Pembangunan Masyarakat Desa,Media Widya Mandala:
Yogyakarta.
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c. PertanggungJawab Alokasi Dana Desa ( ADD )
i.

Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawabkan
realisasi pelaksanaan APBDesa kepala Bupati/Walikota setiap
akhir tahun

ii.

Laporan pertanggungjawab realisai pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan,
belanja,dan biaya.

iii.

Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimkasud ( 2) ditetetapkan dengan peraturan
desa.

iv.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawab realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 3
lampiri :
1. Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa tahun anggaran
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember
anggaran berkenanaan dan
3. Format laporan program pemerintahan daerah yang masuk
kedesa.

d. Pengawasan Alokasi Dana Desa
pengawasan terhadap Alokasi dana desa ( ADD) beserta
pelaksanaan

kegiatan

dilakukan

secara

fungsional,

melekat

dan

oprasional oleh inspektorat kabupaten indragiri hilir , tim pendamping
alokasi dana desa, dan dilaksanakan massyarakat melalui BPD, 89
3. Bagaimaan Pendidikan Non Formal di Desa Air Tawar Belum
Mengalami Perkembangan yang Optimal
Pengertian kata pendidikan dalam istilah bahasa Inggris, yakni
menunjukkan dengan menggunakan istilah education. Sedangkan dalam
bahasa Arab, kata pendidikan, sering digunakan pada beberapa istilah ,
antara lain yakni, al-Ta’lim ( ,) التعلينal-Tarbiyah ) ,(التزتيحal-Ta’dib ).(التؤدية
89
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Namun demikian, ketiga kata tersebut memiliki makna tersendiri dalam
menunjuk pada pengertian pendidikan.90
Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi
pendidikan non formal cukup bervariasi. Philip H.Coombs berpendapat
bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang
terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri
maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang
dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu
dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.91
Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap
kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan
seseorang

memperoleh

informasi,

pengetahuan,

latihan

maupun

bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan
jutuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang
memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan
efektifdalam

lingkungan

keluarga,

pekerjaan

bahkan

lingkungan

masyarakat dan negaranya.92

90

Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, ( Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), cet. 1, h. 85-86
91
Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) hal 50.
92
Soelaman Joesoef. hal 51.
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BAB V
PENUTUP
B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan
Dana Desa (Alokasi Dana Desa) Dalam Menunjang Pendidikan Non
Formal Di Desa Air Tawar, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kurangnya Alokasi Dana Desa di bidang pembinaan yaitu magrib
mengaji dan pendidikan PAUD
2. Perencanaan program APBDesa Desa Air tawar Kecamatan
Kateman

secara

bertahap

telah

melaksanakan

konsep

pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan
penerapan

prinsip

pembelajaran
mewujudkan

partisipatif,

sumber

responsif,

transparansi.

guna

daya

masyarakat

desa

dalam

rangka

pemberdayaan

masyarakat

desa

melalui

forum

Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
3. Pelaksanaan program APBDesa di Kecamatan Kateman telah
menerapkan

prinsip-prinsip

partisipatif,

responsif,

transparan.

Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih
sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi
masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
4. Pertanggungjawaban

APBDesa

baik

secara

teknis

maupun

administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban
administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola
merupakan

kendala

utama,

sehingga

masih

memerlukan

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian
perubahan aturan setiap tahun.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai kesiapan aparat
pemerinah desa dalam Manajemen Pengelolaan Dana Desa (Alokasi
Dana Desa) Dalam Menunjang Pendidikan Non Formal Di Desa Air
Tawar, maka dapat disimpulkan bahwa, Desa Air Tawar siap dalam
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Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Dengan berlakunya UU tentang Desa, ada beberapa hal
yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan
desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Tetapi ada juga hal yang
dianggap

mempersulit

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

desa,

keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor
utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pedukung lainnya
terlambat sampai ke pemerintah desa, sumber daya manusia (SDM) yang
kurang mendukung. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah
mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat menjadi salah satu
faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Air
Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Alokasi Dana Desa (
ADD ) adalah merupakan dana yng harus dialokasikan oleh pemerintah
Kabupaten desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang dari kabupaten yang penggunaannya
30% untuk belanja apratur desa dan oprasional dan 70 % untuk belanja ke
pembangunan. Menurut peraturan Menteri dalam negri nomor 37 tahun
2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %. Dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa dibentuk tim kabupaten yang selanjutnya disebut Tim
Fasilitasi Kabupaten, Tim pendaming yang disebut Tim Pendamping
Kecamatan sedangkan didesa disebut Tim Pengelolaan Desa,kemudian
adapun pengawasan kegiatan dan pertanggung jawaban oprasional
(PJOK).93
Adapun tujuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD )

93
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i.

Meningkatkan

penyelenggaraan

melaksanakan

pelayanan

pemerintahan

pemerintahan,

desa

dalam

pembangunan

dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
j.

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.

k. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta;
l.

Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
Rumusan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Menggunakan

C. Implikasi
Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk
pencapaian

sasaran

maksimal

dalam

pembangunan

partisipatif

masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program APBDesa
maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Mengingat bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah desa cukup
besar dan kemungkinan adanya keterbatasan SDM (sumber daya
manusia) pengelola keuangannya, maka sebaiknya dibuatkan
aplikasi

pengelolaan

kelengkapannya

keuangan

(kebijakan

yang

akuntansi,

sederhana
sistem

dan

beserta
prosedur

pengelolaan keuangan).
2. Untuk meningkatkan keberhasilan program APBDesa di Kecamatan
Kateman perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa
tentang manajemen dan administrasi pengelolaan APBDesa.
b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan
untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan
monitoring kegiatan APBDesa di desa.
c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun
administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
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3. Pembinaan pengelola APBDesa merupakan sarana efektif untuk
keberhasilan program APBDesa. Oleh karena itu pemahaman prinsip
partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif
kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan
desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan
semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan
desa.
4. Perlu

dibangun

kembali

kepercayaan

masyarakat

terhadap

pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap
kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk
kegiatan pembangunan lain di desa.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan perangkat desa
dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, khususnya dalam APBDesa di Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, maka harus ada
pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Hendaknya pemerintah mencari jalan keluar dalam menangani
masalah insentif guru magrib mengaji dan PAUD
2. Hendaknya desa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM) guna lebih mempersiapkan perangkat desa dalam penerapan
UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Bagi kepala desa hendaknya tidak memegang kendali penuh
terhadap keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan
job description yang ada.
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