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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1945 hingga  tahun 1998 desa diakui  sebagai  suatu  wilayah  yang 

memiliki  karakteristik  khusus  sehingga  negara  harus  menghormatinya.  Penghormatan 

tersebut  dituangkan  dalam  pasal  18  UUD  1945.  keudian  dijabarkan  dalam  berbagai 

perundangan yang berkaitan dengan daerah. Akan tetapi hingga hari ini desa tidak pernah 

menajdi sub sistem yang benar-benar otonom.

 Fiolosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh 

mengakar  dalam  adat  istiadat  desa  bukan  juga  berarti  pemberian  atau  desentralisasi. 

Otonomi  desa  berarti  juga  kemampuan  masyarakat  dalam  mengatur  urusan  rumah 

tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-

undang.1

Perwujudan  otonomi  maysarakat  desa  adalah  suatu  proses  peningkatan 

kemampuan  maysarakat  untuk  berpartisipasi  menuju  kehidupan  masyarakat  dengan 

prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa merupakan 

demokrasi.  Otonomi  desa  juga  dicirikan  oleh  adanya  kemampuan  masyarakat  untuk 

memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerinah desa dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi 

pemerintahan dan pelayanan publik. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan  pembangunan  serta  meningkatkan  kemampuan  keuangan  desa  untuk 

membiayai  kegiatan-kegiatan  didesa  baik  yang  bersumber  dari  swadaya  masyarakat 

maupun sumber lainnya.

Akan tetapi, masalah mengenai pemenuhan kebutuhan dan keuangan desa masih 

menjadi  masalah  dan  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah.  Meskipun  telah  diperbarui 

peraturan yang baru tidak dapat memberikan perubahan yang berarti bagi pemberdayaan 

pemerintah desa. dalam kasus ini terjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah desa 

untuk  melangsungkan  pemerintahannya.  Peranan  undang-undang  dalam  hal 

merealisasikan  otonomi  desa  belum  terwujud,  akibatnya  pemerintahan  tidak  efektif. 

Sosialisasi  undang-undang juga  dirasa  sangat  kurang mengakibatkan  pemerintah  desa 

1 Sumber Sapari. Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977 ) hal. 
41
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cenderung  mengambil  jalan  yang  ilegal  diluar  undang-undan  dalam  memperoleh 

keuangannya.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana  implementasi  UU.  No.22/1999  dan  UU  No.  32/2004  mengenai 

keuangan desa dan bagaimana realitas yang terjadi di desa-desa di Sumedang mengenai 

keuangan pemerintahan desa ?

I.3 Landasan Teori 

Didalam UU No. 22/1999 keuangan desa disebutkan dalam pasal 107 ayat 1 :

“Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan 

pendapatan Desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja 

sama  dengan  pihak  ketiga,  dan  kewenangan  melakukan  pinjaman.  Sumber  Pendapatan 

Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah 

Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.”

dan ayat  2 :  “Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan 

perubahan serta perhitungan anggaran.”2

 Selain itu dengan pembaruan UU No.32/2004 Pasal 212 3 :

(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, 

belanja dan pengelolaan keuangan desa. 

(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. pendapatan asli desa;

b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

2 UU No. 22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota;

d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan 

dan belanja desa.

(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Dan Pasal 213 :

(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa.

Landasan teori tersebut dinilai dapat menggambarkan bagaimana situasi yang 

terjadi dan yang seharusnya terjadi di desa-desa Indonesia khususnya desa Cirajang.

Selain  Itu  dengan  mengacu  pada  teori  strukturasi  pemerintahan  desa  yang 

diturunkan dari pemikiran Giddens (1984), dapat ditunjukkan betapa hubungan timbal-

balik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kinerja tata-pemerintahan 

desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat.4 Teori strukturasi ini membagi dua entitas 

yang saling berhubungan dan mempengaruhi.  Pemerintahan desa sebagai  agen sangat 

dipengaruhi struktur pemerintahan khususnya pada tataran yang lebih tinggi. Kinerjanya 

sangat  bergantung  bagaimana  anggaran  dibentuk.  Pengaruh  masyarakat  desa  sebagai 

suatu struktur juga dapat memengaruhi pemerintahan desa dapat berjalan.

I.4 Tujuan Penulisan

Tujuan  lainnya  ialah  memebrikan  pemahaman  mengenai  undang-undang 

mengenai  daerah  dan  otonominya  yaitu  undang-undang  No.  22/1999  dan  UU.  No. 

4 Anthony Giddens, 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press. 
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32/2004. selain itu, Penulis mencoba menganalisis bagaimana UU No.22/1999 dan UU. 

No 32/2004 mengatur tentang keuangan dan anggaran bagi desa dan implementasinya 

khususnya desa Cirajang di Sumedang. 

I.5 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian deskriptif yang disertai analisis 

mengenai kasus yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber sekunder 

baik melalui buku, artikel, jurnal, makalah dan lain-lain atau sering disebut sebagai studi 

pustaka.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

Berisi tentang latar belakang megnenai mengapa masalah keuangan dan anggaran 

di  desa  terjadi  dan  dampaknya  bagi  kinerja  pemerintahan  desa.  landasan  teori  juga 

menjadi pijakan untuk melihat fenomena pemerintahan di desa Cirajang.

Bab II Isi : 

penjelasan bagaimana struktur pemerintahan desa, wewenang dan kewajibannya. 

Dalam isi juga dijelaskan bagaimana masalah keuangan di desa Cirajang memengaruhi 

kinerja dan opini masyarakat tentang pemerintahan desa.

Bab III Kesimpulan :

Setelah memberikan gambaran dan analisis penulis mencoba menyimpulkan dan 

memberikan saran mengenai permasalahan di Desa Cirajang 

BAB II
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PEMBAHASAN

II.1 Pokok Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa Setelah Otonomi Bergulir

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah 

Kabupaten.5 Rumusan  defenisi  Desa  secara  lengkap  terdapat  dalam  UU  No.22/1999 

adalah sebagai berikut: 

“Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa 

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran 

dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”6

Dengan adanya pengaturan desa dalam bab XI tersebut diharapkan Pemerintah 

Desa  bersama  masyarakat  secara  bersama-sama  menciptakan  kemandirian  desa. 

Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam 

pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

Kewenangan  Desa  mencakup:  keberadaan  lembaga  perwakilan  desa  atau  badan 

Perwakilan  Desa  (BPD)  sebagai  bentuk  miniatur  DPRD  di  tingkat  Kota  maupun 

Kabupaten.  Kewenangan ini  berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah 

desa yang selama ini tidak memiliki “ lawan “ atau yang mengontrol jalannya Pemerintah 

Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses 

Pemerintahan di desa. Keberadaan BPD secera otomatis akan mempengaruhi kinerja dari 

Pemerintahan  Desa,  begitu  pula  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Desa 

dalam hal ini kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya.7

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan Desa ( pasal 212) 

yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asli desa 

(hasil  usaha  desa,  hasil  kekayaan  desa,  hasil  swadaya  dan  partisipasi,  hasil  gotong 

5 Hakim, Abdul & Endah Setyowati. Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Tantangannya terhadap 

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. diunduh dari hal 3
6 UU No. 22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
7 Hakim, op. cit., hal 4
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royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), kemudian bantuan dari Pemerintah 

Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian 

dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh 

Pemerintah  Kabupaten,  selain  itu  bantuan  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah 

Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Beberapa hal yang dimuat 

dalam  keuangan  desa  ini  merupakan  hal  yang  baru  bagi  Pemerintah  Desa 

karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan 

asli desa. 

Sumber pendapatan desa tersebut, yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa 

tidak  dibenarkan  diambil  alih  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah. 

Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain 

dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan 

kewenangan  melakukan  pinjaman.  Sedangkan  sumber  pendapatan  daerah  yang 

berada  di  Desa,  baik  pajak  mapun  retribusi  yang  sudah  dipungut  oleh  Daerah 

Kabupaten  tidak dibenarkan  adanya  pungutan tambahan  oleh  Pemerintah Desa. 

Pendapatan  Daerah  dari  sumber  tersebut  harus  diberikan  kepada  Desa  yang 

bersangkutan  dengan  pembagian  secara  proporsional  dan  adil.  Ketentuan  ini 

dimaksudkan  untuk  menghilangkan  beban  biaya  ekonomi  tinggi  dan  dampak 

lainnya. Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran 

Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Kegiatan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja  Desa  ditetapkan  setiap  tahun,  dengan  meliputi  penyusunan  anggaran, 

pelaksanaan  tata  usaha  keuangan,  dan perubahan serta  penghitungan anggaran. 

Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.  Adapun pedoman untuk 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati, 

sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan 

bersama antara  kepala  Desa  dan Badan  Perwakilan  Desa.  Selanjutnya  keuangan 

Desa selain didapat dari sumbe-rsumber yang telah disebutkan di atas, juga dapat 

memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan.

7



II.2 Realitas Keuangan Pemerintahan Desa di Desa Cirajang 

Untuk mewujudkan desa yang otonom dan mandiri sangat diperlukan pengelolaan 

keuangan yang sangat baik. Pengelolaan yang baik dapat terjadi jika sumber daya alam 

dan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  memadai.  Pada  umumnya  desa  memiliki 

pendapatan aslinya sendiri diluar bagi hasil dengan pajak pemda. Uraian dibawah akan 

menjelaskan bagaimana pemerintahan desa mengelola keuangan atau APBDes-nya.

Sumber  kas  desa  antara  lain  diperoleh  dari  pelayanan-pelayanan  desa  serta 

retribusi.  Sumber  pendapatan  asli  desa  terutama dari  swadaya  masyarakat,  surat-surat 

keterangan, pancen, retribusi  dari pelaku ekonomi dan pendapatan desa lainnya.  Yang 

menarik bahwa di desa Cirajang surat-surat keterangan tidak dimasukkan sebagai sumber 

pendapatan desa sebagaimana desa-desa lain di Sumedang.

Sementara  diproyeksikan  bahwa  pendapatan  desa  Cirajang  sebesar  Rp. 

198.383.600,-  dana  ini  akan  dialokasikan  untuk  anggaran  rutin/pegawai  diperuntukan 

bagi pemdes dan BPD. Dan operasional  RW ditiap desa meskipun besarnya  berbeda-

beda. Kemudian anggaran juga diberikan untuk Majelis Ulama Desa (MUD) yang akan 

dibentuk,  PKK, pelaksanaan musyawarah,  pembangunan desa,  lembaga pemberdayaan 

desa, kegiatan olah raga serta pembangunan fisik. 

Di  Desa  Cirajang  dana  sebesar  Rp.  59.050.000,-  digunakan  untuk  perbaikan 

kantor,  saluran  air  danjalan  desa  serta  untuk  pengadaan  sepeda  motor  komputer, 

pemeblian  alat  pengairan,  modal  BUMDES,  penunjang  kegiatan  PKK,  MUI,  karang 

taruna,  hari  besar  nasional  dan  biaya  pemilihan  Kepala  Desa.  Desa  Cirajang 

mengalokasikan  untuk  modal  awal  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  yang  akan 

dibentuk  sebesar  Rp.  5.000.00,  LPM  dan  biaya  pemilihan  Kepala  Desa  sebesar  Rp. 

20.000.000, Majelis Ulama dan biaya perayaan hari besar agama.8

Dari tabel tersebut tercermin bahwa APBDes desa Cirajang tahun 2003 ditetapkan 

sebesar Rp. 198.383.600 sementara pengeluaran pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 

59.050.00  dan  pengeluaran  rutin  Rp.  139.333.600,-  atau  70,29%.  Sistem yang  dianut 

yaitu anggaran berimbang dimana jumlah pemasukan sama dengan jumlah pengeluaran 

sehingga  saldo  kas  desa  diakhir  tahun  2003  adalah  nol.  Lalu,  jika  kita  mempelajari 

realitas anggara pendapatan desa Cirajang tahun 2001 dan 2002 tampak bahwa desa tidak 

8 Tumpal P Saragi. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa : Alternatif pemberdayaan Desa. (Yogyakarta : IRE Press 

2004.) hal 126
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pernah  memiiki  saldo  kas.  Ahun  2001,  proyeksi  pendapatan  sebesar  Rp.  63.375, 

realiassinya Rp. 34.956.200,- atau 55,15%, sebesar Rp 10.000.000 merupakan bantuan 

dari pemda kabupaten. Dibandingkan taun 2002 stelah ditetapkannya dana perimbangan 

maka besar dana yang diperoleh dari kabupaten meningkat hingga Rp. 29.591.644 atau 

1,9  kali/  smentara  pengeluaran  rutin  diproyeksikan  sebesar  Rp.  49.995.000  dan 

realisasinya  Rp.  25.214.110,  pengeluaran  pembangunan  sebesar  Rp.  13.200.000  dan 

realisasinya Rp. 8.883.100 atau 67,30%.9

Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa, pelaku 

ekonomi dan masyarakat desa sudah ada dan ketiganya saling menunjang, dalam hal ini 

pemdes  bisa  menjad  isumber  informasi.  Dinilai  juga  bahwa  desa  belum sepenuhnya 

otonom.  Sementara  itu  ketika  mendiskusikan  sumber  keuangan  pemerintah  desa 

diperoleh informasi bahwa penandatanganan KTP harus dilakukan oleh pejabat tingkat 

kecamatan  dan  baru  disahkan  oleh  pejabat  desa.  hal  ini  cukup  rancu  kita  lihat  bila 

menurut  undang-undang  desa  dapat  menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri 

termasuk  urusan  administrasinya.  Pengurusan  KTP  tersebut  harusnya  bisa  dilakukan 

sepenuhnya oleh pemerintah desa dan tingkat kecamatan hanya mem-verifikasinya.

Perdebatan lain mengenai pendapatan desa ialah tentang pembayaran PBB yang 

tidak  ada,  sehingga  masyarakat  mempertanyakan  mengapa  pembayaran  PBB  harus 

dilakukan langsung ke bank dengan demikian maka pancen yang telah ditetapkan dalam 

perdes sudah dipungut. Pajak lain yang diperdebatkan ialah mengenai pajak pondokan 

(rumah sewa). Pungutan untuk pengusaha pondokan atau rumah sewa sudah ada sejak 

tahun 1989, dan tahun 1995 desa telah mengeluarkan peraturan tentang pondokan.

Permasalahan  yang  terjadi  ialah  bahwa  aparat  desa  sebenarnya  tidak  digaji. 

Meskipun  pemungutan  pancen  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan 

untuk gaji aparat desa dengan menambah antara 25-40% dari besarnya tagihan PBB tapi 

pada kenyataan dana tunai kas desa untuk membayar gaji tidak senantiasa tersedia. Hal 

ini disebabkan penarikan pancen sulit dilakukan apalagi bila masyarakat memilih unuk 

membayar pancen sendiri ke kantor pajak sehingga pancen tersebut tidak tertagih.

Data yang diperoleh melalui buku disebutkan bahwa selama menjadi aparat desa 

salah satu pegawai desa mengaku bahwa gaji aparat desa selama ini menurut ketentuan 

ada meskipun tidak besar tapi ia tidak pernah menerimanya. Sumber pemasukan aparat 

9 Ibid,. hal 127
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desa  salah  satunya  ialah  melalui  pelayanan  surat-surat  misalnya  IMB,  PPAT,  akta 

kelahiran  dan akta  tanah.  Pengalaman pegawai ini  menunjukan berkat hubungan baik 

dengan berbagai piha hampir semua urusan warga urusan warga desa bisa dibantu dalam 

kasus demikian aparat desa pendapatannya tidak menentu.

Tampaklah kendala bahwa aparat  desa tidak dapat bekerja dengan baik karena 

minimnya  pendapatan  bagi  dirinya.  Selama  ini  aparat  tidak  digaji  tetapi  memiliki 

kekuasaan  unutk  mendaptakan  uang  dengan  cara-cara  “membantu”  masyarakat.  Kata 

membantu  tersebut  tentunya  lebih  diutamakan  kepada  mereka  yang  mamu  dan  mau 

membayar  dari  ketentuan resminya.  Artinya  aparat  desa terpaksa mencari  penghasilan 

sendiri dengan cara-cara tersebut. Tentunya pelayanan yang diberikan pada wargadesa 

juga sangat dipengaruhi oleh besarnya imbalan yang akan diperolehnya atas layanan yang 

diberikan.

Selain  itu,  berhubungan  juga  dengan  itu  kinerja  aparat  desa  menjadi  kurang 

berkualitas. Sebagai dampaknya kepercayaan masyarakat pun jadi menurun. Masyarakat 

menilai  pemernitah  desa  telah  banyak  melakukan  penyimpangan  dalam  hal 

penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan kekeluargaan yang seharusnya muncul di desa 

pun tidak  tercermin  antara  Kades dan masyarakat.  Dalam kasus desa Cirajang Kades 

sering tidak datang rapat sebagai contoh rapat yang diadakan tiga kali Kades bisa tidak 

hadir semua.10

Kinerja  aparat  desa  lagi-lagi  mendapat  contoh  yang  buruk  dari  masyarakat 

manakala  mereka  hendak  mengurus  pembuatan  KTP  nasional.  dari  buku  Tumpal  P. 

Saragih ditemukan bahwa dalam pembuatan KTP dibebankan sebesar Rp. 12.500,- dan 

ada 114 orang yang telah menyetorkan uangnya tapi yang tercatat dalam kas desa hanya 

10 orang.11 Namun,  sampai  saat  ini  mereka belum memperoleh KTP yang dijanjikan. 

Dari hal tersebut jelaslah bahwa pengadaan KTP nasional sesungguhnya bermuara pada 

inisiatif  pemda  kabupaten  dan  penyelesaiannya  juga  oleh  pemda  kabupaten.  Aparat 

kecamatan  dan  desa  merupakan  pelaksana  dilapangan.  Itulah  sebabnya  aparat  desa 

menyampaikan  keluhan  warga  pada  kecamatan  dan  diteruskan  oleh  kecamatan  ke 

kabupaten. Tapi penyelsaian akhir dari kabupaten yaitu penerbitan KTP tidak diakukan. 

Namun informasi besarnya biaya yang diwajibkan bagi masyarakat berbeda-beda. Hal ini 

mengindikasikan bahwa administrasi pemerintah desa tidak tertib.

10 Ibid., hal 146 
11 Ibid., hal 141
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Didalam Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 telah diatur dengan lebih jelas 

bahwa terdapat upah yang jelas bagi segenap perangkat desa. penetapan besarnya upah 

tunjangan dan pendapatan lainnya harus ditetapkan dengan jelas dalam APBDes. Hal ini 

guna  memberikan  jaminan  kehidupan  bagi  perangkat  desa  yang  telah  mengabdi  bagi 

desa.  jika  dalam  dua  peraturan  sebelumnya  peraturan  tetnang  keuangan  desa  tidak 

disebutkan dengan jelas tentang upah perangkat desa, dalam PP ini disebutkan bahwa 

upah perangkat desa harus diatas upah minimum regional. Oleh karena perangkat desa 

bukan  merupakan  pegawai  negeri,  mereka  bukan  merupakan  tanggungjawab  negara. 

Padahal abdinya pada masyarakat cenderung lebih besar dan dapat langsung terasa oleh 

masyarakat dibandingkan pegawai kabupaten dan kecamatan.

Selain  itu,  dalam  undang-undang  disebutkan  bahwa  desa  sebaiknya  memiliki 

badan  usaha  yang  dibuat  pemerintah  desa  dan  dikelola  masyarakat.  Hal  inilah  yang 

sepertinya  terlewatkan  oleh  pemerintah  desa.  kelompok-kelompok  tani  yang  dibentuk 

masyarakat  memang  dapat  memakmurkan  masyarakat  tetapi  pemerintah  sebagai 

pemegang otoritas  kekuasaan dan pembuat  kebijakan harusnyad apat menentukan dan 

mengelola suatu BUMDes. Hal ini juga dipandang perlu untuk menopang kelangsungan 

pemeritnahan desa dan dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui  distribusi 

hasilnya.
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BAB III

KESIMPULAN

Perubahan  di  tingkat  kabupaten  diawal  pelaksanaan  otonomi  daerah  didorong 

oleh kekeliruan  penafsiran  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  dipahami  sebagai  upaya-

upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  bukan  mendekatkan  pelayanan  pada 

masyarakat. Akibatnya pembenahan ditingkat kabupaten diutamakan untuk peningkatan 

Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  menambah  beban  bagi  masyarakat  dibandingkan 

perubahan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Sebenarnya masalah utama yang terjadi di desa Cirajang ialah bukan semata-mata 

kekuarangan  sumber  daya  khususnya  modal  (keuangan).  Akan  tetapi,  masalah  yang 

terjadi ialah pengelolaan keuangan itu sendiri. Ketidakmampuan pengelolaan ini menjadi 

jelas  manakala  kita  melihat  kenyataan  bagaimana  aparat  desa yang  mengabdi  kepada 

desa tidak diberikan upah. Padahal dana yang dialokasikan seharusnya mencakup aparat 

desa meskipu mereka bukan sebagai pegawai negeri.

Lalu, permasalahan lainnya ialah realisasi anggaran APBDes tidak sepenuhnya 

terjadi.  Padahal  pemasukan  desa  memungkinkan  untuk  melakukannya.  Dari  proyeksi 

pendapatan Rp. 63.375.000 realisasinya hanya Rp. 34.956.000 atau 55,15%. Demikian 

pula  pengeluaran  Rp.  49.955.000  sementara  realisasinya  Rp.  25.214.110.  padahal 

seharunya pendapatan dan pengeluaran ini harus mencapai targetnya bila ingin dikatakan 

bahwa pemerintahan desa memiliki kompetensi yang baik.

Seharusnya Undang-undang tentang otonomi daerah yang baru UU No.22/1999 

dan No. 32/2004 memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan bagi pemerintah desa. 

pemerintah  desa  yang  memiliki  legitimasi  kekuasaan  harusnya  melakukan 

pemerintahannya dengan baik. Selain itu, pelayanan bagi masyarakat juga harus baik dan 

memuaskan. Belajar dari pengurusan KTP nasional yang merupakan sumber masalah.

Lantas dalam masalah upah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaiknya dapat 

diperbaiki  dengan  merujuk  kepada  Peraturan  Pemerintah  no.  72  tahun  2005  yang 

mengatur tentang keuangan dan rincian upah untuk perangkat desa. hal ini dapat menjadi 
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salah satu solusi bagi desa Cirajang agar dapat memperbaiki kinerja pemerintahan desa 

agar lebih profesional dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat
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