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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa pada
Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang
diukur dari hasil wawancara dan dokumentasi.
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan
data sekunder yang meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa,
laporan pertanggung jawaban desa nagori dolok saribu kecamatan dolok pardamean
kabupaten simalungun. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Nagori Dolok Saribu
Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilakukan
dengan baik dan telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang
terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Didukung dengan dokumentasi Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dan ada hal
yang perlu diperintakan, khususnya perlu adanya kerjasama antara pemerintahan desa
untuk mensosialisasikan informasi yang ada di Desa Nagori, khususnya keuangan desa
sehingga tidak ada kekurangan dari segi pertanggungjawaban pemerintahan desa
kepada masyarakat desa dan tim pengawas desa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan
kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah
dibuat untuk menghindari penyelewenagan dana dari pihak tertentu.
Kata kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa memberikan landasan
bagi semakin otonominya desa secara
praktik, bukan hanya sekedar normatif.
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Pengelolaan keuangan desa yang
berdasarkan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Wilayah dalam
penelitian ini Desa Nagori Dolok Saribu
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Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun
yang
merupakan salah satu desa yang
menerima dana desa dari pemerintah
pusat dimana bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukan bagi desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan
belanja kabupaten/kota untuk Desa
Nagori dan digunakan untuk membiayai
peyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan permberdayaan
masyarakat, selain dana desa, Desa
Nagori juga menerima pendapatan
alokasi dana desa, dimana bagian
keuangan desa yang diperoleh dari hasil
pajak daerah dan bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan
daerah
yang
diterima
oleh
kabupaten/kota untuk Desa Nagori

yang dibagikan secara proposional,
bagian dari hasil pajak atau bukan pajak
berasal dari penerimaan pajak bumi
dan bangunan, tanah dan bangunan,
dan bagi hasil pajak atau retribusi
daerah dimana bagian alokasi yang
sering pemungutan yang harus
dibayarkan oleh pengguna fasilitas
kepada pemilik atau pengelola sebagai
syarat menggunakan fasilitas tumum
yang disediakan oleh pemerintah pusat
maupun daerah untuk Desa Nagori
Dolok
Saribu
Kecamatan
Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun kota
(APBDesa). Adapun rincian jumlah
anggraan desa yang diperoleh Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa Nagori Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten
Simalungun Anggaran Tahun 2020
No

Uraian

1
2

Dana Desa
Alokasi Dana Desa

3

Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak

4

Bagi Hasil Pajak atau Retribusi Daerah
Jumlah Perkiraan Pendapatan
Sumber : Pemerintahan Desa Nagori tahun 2020
Adapun anggaran pendapatan desa
nagori tahun 2020 sebesar Rp.
1.277.971.715.
Besarnya
jumlah
pendapatan yang diterima, memerlukan
perencanaan yang baik dan laporan
pertanggungjawaban yang benar karena
dengan adanya laporan keuangan yang
handal sangat diharapkan sebagai
wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat itu sendiri.Pemerintah desa
harus menunjukan trasnparansi dan
akuntabilitasnya
pada
masyarakat
dalam
melakukan
pengelolaan
keuangan desa yang sesuai dengan
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Jumlah
964.162.000
293.714.346
11.942.625
8.152.744
1.277.971.715

Permendagri No 20 Tahun 2018
mengenai
pedoman
pengelolaan
keuangan desa. Dalam hal ini
masyarakat bisa menilai kinerja
pemerintah desa secara langsung,
apabila pemerintah desa melakukan
kinerja yang baik maka masyarakat pun
akan memberikan sebuah apresiasi
yang baik. Namun jika hasil pengelolaan
desa tidak dapat ditrasparansikan
kepada masyarakat maka pengelolaan
keuangan desa tidak dapat diketahui
oleh masyarakat. Ada beberapa
fenomena yang berkaitan dengan
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pengelolaan keuangan desa yang
penulis lihat dari Desa Nagori Dolok
Saribu Kecamatan Dolok Pardamean
Kabupaten
Simalungun
yaitu
permasalahan yang muncul pada saat
ini khususnya dipemerintahan desa
selalu diakibatkan karena perangkat
desa belum sepenuhnya menerapkan
Permendagri No 20 Tahun 2018 yang
mengharuskan agar tertib dan disiplin
anggaran dengan baik, dan masih
kurang
transparannya
laporan
keuangan desa nagori terhadap
masyarakat dan tidak ada sosialisasi
terkait kegiatan kepada masyarakat
sehingga masyarakat sulit memahami
pengeluaran kas pada desa nagori, dan
belum
ditemukannya
informasi
keuangan pada papan informasi kas
desa nagori tersebut maupun lainya.
Hal ini tentu bertentangan dengan
Pemendagri No.20 Tahun 2018 dimana
dalam tahap asas keuangan desa
dikelola
berdasarkan
praktik
pemerintahan yang baik dan asas
membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif
dengan
ketentuan
perundangundangan.
Masalah lain yang ada dari setiap
tahapnya
yaitu
didalam
proses
perencanaan sering terjadi waktu
pengerjaan target tidak sesuai dengan
peraturan. Dalam pelaksanaan terjadi
keterlambatan pencairan dana sehingga
kekurangan
tenaga
kerja
dari
masyarakat.
Penatausahaan
yaitu
kurang disiplinya kaur/kasi dalam suatu
tim. Pada tahap pelaporan yaitu kurang
sesuainya waktu yang dikerjakan
sehingga pemeriksaan oleh tim auditor
terlambat. Dalam pertanggungjawaban
ada masalah dalam pengelolaan
keuangan desa yang diakibatkan oleh
perangkat baru sehingga terjadi kendala
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ketika melaksanakan kegiatan pelatihan
siskeudes.
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam
penelitian
ini
adalah
apakah
pengelolaan keuangan desa pada Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun
telah sesuai dengan peraturan menteri
dalam negeri no.20 tahun 2018?.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah pada
penelitian ini maka tujuan yang akan
dicapai yaitu untuk mengetahui
kesesuaian
proses
pengelolaan
keuangan desa pada Desa Nagori Dolok
Saribu Kecamatan Dolok Pardamean
Kabupaten
Simalungun
dengan
pengelolaan
keuangan
desa
berdasarkan peraturan menteri dalam
negeri no. 20 tahun 2018.
LANDASAN TEORI
Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Permendagri No. 20 Tahun
2018 pengolahan keuangan desa adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban keuangan desa.
Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi
dalam pemerintahan desa memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili pemerintahan desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang
dibantu oleh perangkat desa. Tahapantahapan pengelolaan keuangan desa
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban
dengan
periodisasi 1 (satu) tahun anggaran,
terhitung mulai tanggal 1 januari
sampai dengan 31 desember.
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1. Tahapan Pengelolaan Keuangan
Desa
a. Perencanaan
Tahap pertama dalam pengelolaan
keuangan adalah perencanaan.
Mekanisme
perencanaan
pengelolaan
keuangan
desa
berdasarkan Permendagri No.20
Tahun 2018 yang diatur dalam bab
IV bagian ke I adalah sebagai berikut:
1) Sekretaris
desa
menyusun
rancangan peraturan desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa.
Kemudian
sekretaris
desa
menyampaikan kepada kepala
desa.
2) Rancangan peraturan desa tentang
APBDesa disampaikan kepala desa
kepada badan permusyawaratan
desa untuk pembahasan lebih
lanjut dan disepakati bersama, dan
kesepakatan
tersebut
paling
lambat bulan oktober tahun
berjalan.
3) Apabila BPD tidak menyepakati
rancangan peraturan desa tentang
APBDesa yang disampaikan kepala
desa, maka pemerintah desa hanya
dapat melakukan kegiatan yang
berkenaan dengan pengeluaran
operasional
penyelenggaraan
pemerintah
desa
dengan
menggunakan
pagu
tahun
sebelumnya.
4) Rancangan peraturan desa tentang
APBDesa yang telah disepakati
bersama, akan disiapkan oleh
kepala desa mengenai penjabaran
APBDesa. Kemudian akan di
koordinasikan oleh sekretaris desa.
5) Rancangan peraturan desa tentang
APBDesa yang telah disepakati
bersama, akan disampaikan kepala
desa kepada Bupati/Wali Kota
melalui camat atau sebutan lain
paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati
untuk
dievaluasi.
Dengan
berpedoman
pada
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6)

7)

8)

9)

panduan
evaluasi
rancangan
peraturan desa tentang APBDesa.
Hasil evaluasi dituangkan dalam
keputusan Bupati/Wali Kota dan
disampaikan kepada kepala desa
paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan desa tentang
APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari
kerja Bupati/Wali Kota tidak
memberikan hasil evaluasi maka
peraturan desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.
Apabila hasil evaluasi telah sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan
RKPDesa, maka kepala desa
menetapkan menjadi peraturan
desa. Dan apabila hasil evaluasi
tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi, maka kepala desa
bersama
BPD
melakukan
penyempurnaan paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindak
lanjuti oleh kepala desa dan kepala
desa tetap menetapkan rancangan
peraturan desa tentang APBDesa
menjadi peraturan desa dan
rancangan peraturan kepala desa
tentang
penjabaran
APBDesa
menjadi peraturan kepala desa,
bupati/wali
kota
dapat
membatalkan peraturan desa
tersebut
dengan
keputusan
bupati/wali kota.
Kepala desa memberhentikan
pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan dan selanjutnya kepala
desa bersama BPD mencabut
peraturan desa dan peraturan
kepala desa. Maka kepala desa
hanya
dapat
melakukan
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pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintah desa
dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya
sampai
penyempurnaan
rancangan
peraturan desa tentang APBDesa
disampaikan
dan
mendapat
persetujuan bupati/wali kota.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan
dalam
pengelolaan
keuangan
desa
merupakan
implementasi atau eksekusi dari
anggaran pendapatan dan belanja desa.
Secara teknis pelaksanaan pengelolaan
keuangan
desa
diatur
dalam
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
yaitu, sebagai berikut:
1. Rekening kas desa dibuat oleh
pemerintah desa dengan spesimen
tanda tangan kepala desa dan kaur
keuangan.
2. Nomor
rekening
kas
desa
dilaporkan kepala desa kepada
bupati/wali
kota.
Kemudian
bupati/wali
kota
melaporkan
daftar nomor rekening kas desa
kepada
gubernur
dengan
tembusan menteri melalui direktur
jenderal bina pemerintah desa.
3. Kaur keuangan dapat menyimpan
uang tunai pada jumlah tertentu
untuk
memenuhi
kebutuhan
operasinal pemerintah desa.
4. Kepala desa menugaskan kaur dan
kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun DPA
paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah peraturan desa tentang
APBDesa dan peraturan kepala
desa tentang penjabaran APBDesa
ditetapkan. DPA terdiri atas
rencana kegiatan dan anggaran
desa, rencana kerja kegiatan desa,
dan rencana anggaran biaya.
5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan
anggaran menyerahkan rancangan
DPA kepada kepala desa melalui
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sekretaris desa paling lama 6
(enam)
hari
kerja
setelah
penugasan.
6. Sekretaris
desa
melakukan
verifikasi rancangan DPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak kaur dan kasi menyerahkan
rancangan DPA, kepada kepala
desa, dan kepala desa menyetujui
rancangan
DPA
yang telah
diverifikasi oleh sekrtaris desa.
7. Kaur
keuangan
menyusun
rancangan RAKDesa berdasarkan
DPA yang telah disetujui kepala
desa, dan disampaikan kepala desa
melalui sekretaris desa. Kemudian
sekretaris
desa
melakukan
verifikasi dan disetujui oleh kepala
desa.
8. RAKDesa memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai
pengeluaran berdasarkan DPA
yang telah disahkan oleh kepala
desa dan di dukung 23 dengan
bukti yang lengkap dan sah. Bukti
tersebut mendapat persetujuan
kepala desa dan bertanggung
jawab atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti
tersebut.
Pelaksana
kegiatan
anggaran
bertanggungjawab
terhadap tindakan pengeluaran
dengan
menggunakan
bukti
pembantu
kegiatan
untuk
mencatat semua pengeluaran
anggaran kegiatan sesuai dengan
tugasnya.
9. Kaur dan kasi melaksanakan
kegiatan berdasarkan DPA yang
telah disetujui kepala desa dan
dilakukan
dengan
pengadaan
melalui
swakelola
dan/atau
penyedia barang/jasa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan
SPP dan wajib menyertakan
laporan
perkembangan
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11.

12.

13.

14.

15.

pelaksanaan
kegiatan
dan
anggaran.
Pelaksana
kegiatan
mencatat
pengeluaran anggaran ke dalam
buku kas umum dan buku
pembantu
panjar.
Pelaksana
kegiatan
menyampaikan
pertanggungjawaban
pencairan
anggaran berupa bukti transaksi
pembayaran
pengadaan
barang/jasa kepada Sekretaris
desa, kemudian Sekretaris desa
memeriksa
kesesuaian
bukti
transaksi pembayaran dengan
pertanggungjawaban
yang
disampaikan pelaksana kegiatan.
Pengajuan SPP dilakukan setelah
barang/jasa diterima. Pengajuan
SPP dilampiri dengan pernyataan
tanggung jawab belanja, dan bukti
penerimaan barang/jasa di tempat.
Kepala
desa
menyetujui
permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasi yang
dilakukan oleh sekretaris desa.
Kemudian Pelaksana kegiatan
melakukan pencairan anggaran
sesuai dengan besaran yang
tertera
dalam
SPP
setelah
mendapat persetujuan dari kepala
desa.
Pelaksana kegiatan menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja
tak terduga yang diusulkan kepada
kepala desa yang diverifikasi oleh
dekretaris
desa.
Kemudian
disetujui oleh kepala desa sesuai
dengan verifikasi yang dilakukan
oleh sekretaris desa. Dilaporkan
kepada bupati/wali kota paling
lama 1 (satu) bulan sejak
keputusan kepala desa ditetapkan.
Setiap pengeluaran kas desa yang
menyebabkan beban atas anggaran
belanja desa dikenakan pajak
sesuai ketentuan peraturan. Kaur
keuangan wajib menyetorkan
seluruh penerimaan pajak yang
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dipungut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
c. Penatausahaan
Penatausahaan secara sederhana
dapat dikatakan sebagai kegiatan
yang
berhubungan
dengan
pembukuan
atau
administrasi
pembukuan. Tahap ini merupakan
proses pencatatan seluruh transaksi
keuangan yang terjadi dalam satu
tahun
anggaran.
Kegiatan
penatausahaan
keuangan
mempunyai fungsi pengendalian
terhadap APBDesa. Hasil dari
penatausahaan adalah laporan yang
dapat
digunakan
untuk
pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan. Kepala desa dalam
melaksanakan
penatausahaan
keuangan desa harus menetapkan
Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan. Penetapan
kaur keuangan harus dilakukan
sebelum dimulainya tahun anggaran
bersangkutan dan berdasarkan
keputusan kepala desa. Kaur
keuangan
wajib
mempertanggungjawabkan
pencatatan pada buku kas umum.
Laporan pertanggungjawaban yang
wajib dibuat oleh kaur keuangan
berdasarkan permendagri nomor 20
tahun 2018 adalah Buku kas umum
digunakan untuk mencatat berbagai
aktivitas
yang
menyangkut
penerimaan dan pengeluaran kas.
Pencatatan pada buku kas umum
ditutup setiap akhir bulan.
Buku pembantu kas umum terdiri
atas:
a. Buku Pembantu Bank
Buku pembantu bank merupakan
catatan
penerimaan
dan
pengeluaran melalui rekening
kas desa.
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b. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak merupakan
catatan penerimaan potongan
pajak dan pengeluaran setoran
pajak
c. Buku Pembantu Panjar
Buku
pembantu
panjar
merupakan catatan pemberian
dan pertanggungjawaban uang
panjar.
d. Pelaporan
Pelaporan
keuangan
desa
merupakan alat evaluasi karena
menyediakan informasi keuangan
serta menunjukkan kinerja yang
telah dilakukan sehingga nantinya
akan menjadi bahan pertimbangan
dalam
pengambilan
keputusan
ekonomi bagi kepala desa sendiri
maupun pemangku kepentingan
lainnya. Dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak dan kewajiban
kepala desa wajib:
• Menyampaikan
laporan
pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada bupati/wali kota
melalui camat yang terdiri dari
laporan pelaksanaan APBDesa
dan laporan realisasi kegiatan
• Menyusun laporan dengan cara
menggabungkan seluruh laporan
paling lambat minggu kedua
bulan juli tahun berjalan.
• Menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintah
desa (LPPD) setiap akhir tahun
anggaran kepada bupati/wali
kota
• Menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintah
desa (LPPD) secara tertulis
kepada ABPD setiap akhir tahun
anggaran.
e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban (akuntabilitas)
dapat dimaknai sebagai kewajiban
untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban
atau
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menjawab, menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta
keterangan
atau
pertanggung
jawaban.
Pertanggungjawaban
berdasarkan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 terdiri dari:
1) Kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban
realisasi anggaran pelaksanaan
dan belanja desa (APBDesa)
kepada bupati/walikota melalui
camat setiap akhir tahun
anggaran. Disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir
tahun
anggaran
berkenaan yang ditetapkan
dengan peraturan desa.
2) Peraturan desa disertai dengan:
a. Laporan keuangan, terdiri
atas laporan realisasi
APBDesa dan Catatan atas
laporan keuangan
b. Laporan realisasi kegiatan\
c. Daftar program sektoral,
program daerah dan
program lainnya yang masuk
ke desa Laporan
pertanggungjawaban adalah
bagian dari laporan
penyelenggaraan
Pemerintah desa akhir tahun
anggaran.
3) Bupati/wali
kota
menyampaikan
laporan
konsolidasi
realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada
menteri
melalui
direktur
jenderal bina pemerintahan
desa paling lambat minggu
kedua bulan april tahun
berjalan. Laporan
realisasi
penggunaan
dana
desa
disampaikan
kepada
bupati/wali
kota
setiap
semester. Penyampaian laporan
realisasi penggunaan dana desa
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dilakukan:

a. Untuk semester 1 paling

2.

1.
2.

3.

4.

5.

lambat minggu keempat
bulan juli tahun anggaran
berjalan
b. Untuk semester II paling
lambat minggu keempat
bulan januari tahunanggaran
berikutnya.
Laporan Keuangan Desa
Tahapan dalam pembuatan laporan
keuangan desa adalah sebagai
berikut :
Membuat rencana berdasarkan visi
misi yang dituangkan dalam
penyusunan anggaran.
Anggaran yang dibuat terdiri dari
akun pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
Setelah
anggaran
disahkan maka perlu dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan anggaran timbul
transaksi. Transaksi tersbut harus
dilakukan
pencatatan
lengkap
berupa pembuatan buku kas
umum,dengan disertai pengumpulan
bukti-bukti transaksi.
Untuk memperoleh informasi posisi
keuangan, kemudian berdasarkan
transaksi yang terjadi dapat diasilkan
sebuah neraca. Neraca ini fungsinya
untuk mengetahui kekayaan/posisi
keuangan.
Selain menghasilkan neraca bentuk
pertanggungjawaban
pemakaian
anggaran
dibutuhkan
laporan
realisasi anggraan desa.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan
yakni kualitatif dengan penjabaran
desktriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan,
meringkas
berbagai kondisi, berbagai situasi
atau sebagai fenomena realitas
social yang ada dimasyarakat yang
menjadi objek penelitian dan
berupaya menarik realitas itu
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kepermukaan sebagai suatu ciri,
karakter, sifat, model, tanda atau
gambaran tentang kondisi, situasi
maupun fenomena tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer
diperoleh melalui teknik wawancara
dari narasumber untuk memperoleh
data dan informasi yang valid dan
akurat terhadap informan-informan
yang dijadikan sumber informasi
yaitu pemerintahan desa pangulu
(kepala desa), sekdes dan bendahara
desa. Dan data sekunder adalah data
yang diperoleh berupa dokumen dari
desa nagori yaitu berupa gambaran
umum Desa Nagori Dolok Saribu
Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun
yaitu
anggaran pendapatan dan belanja
desa
(APBDesa).
Laporan
pertanggungjawaban
realisasi
anggaran pendapatan dan belanja
desa nagori.

3. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalis secara
deskriptif kualitatif dengan tahapantahapan dalam teknis analisis data
penelitian dengan matode deskriptif
kualitatif :
1. Pengumpulan data, dimana
peneliti mencatat data yang
diperoleh sesuai dengan hasil
wawancara,
observasi,
dokumentasi
dan
studi
kepustakaan.
2. Reduksi data, proses pemilihan
data yang muncul dari catatan
mengenai hal-hal yang ada
dilapangan, sehingga peneliti
dapat memilih data yang
diperlukan untuk pengawasan
keuangan desa, langkah ini
bertujuan
untuk
memilih
informasi yang sesuai dengan
masalah penelitian. Reduksi
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data yang dilakukan untuk
menghasilkan data yang lebih
tepat dan jelas, mempermudah
peneliti
untuk
melakukan
pengumpulan
data
yang
selanjutnya,
dan
mencari
kembali ketika dibutuhkan oleh
peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan
dalam bentuk uraian singkat
sehingga dapat memudahkan
peneliti
untuk
memahami
kondisi yang terjadi dan dapat
menentukan tahap selanjutnya
yang akan dikerjakan. Penyajian
dalam bentuk uraian naratif
pada langkah ini, data yang
relevan
disusun
sehingga
menjadi informasi yang dapat
disimpulkan.
4. Kemudian dilakukan analisis
(pembahasan) dengan cara
membandingkan
dokumendokumen yang terkait antara
pengelolaan keuangan Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan
Dolok Pardamean Kabupaten
Simalungun dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 20
Tahun
2018
tentang
pengelolaan keuangan desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam
penelitian
ini
yaitu
membandingkan data secara
wawancara,
observasi,
dokumentasi,
penelitian
kepustakaan, dengan data yang
telah diperoleh.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambara Umum Desa Nagori
Nagori adalah salah desa bagian
terkecil dari negara kesatuan
republik Indonesia yang terletak di
Provinsi Sumatera Utara Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun. Berdasarkan pendapat
kepala desa, Desa Nagori sudah ada
sejak dahulu kala dan sudah banyak
penduduk 284 kk. Orang yang
memimpin Desa Nagori kala itu yaitu
orang yang dianggap paling tua pada
saat itu. Nama Desa Nagori
sebelumnya bernama desa huta
lama, semakin berkembangnya
zaman maka digantilah nama desa
huta lama menjadi Desa Nagori.
Khusus
Desa
Nagori
untuk
kecamatan ada terdapat 6 Nagori
yaitu; Nagori Tiga Ras, Nagori Parik
Sabungan, Nagori Sirube-Rube,
Nagori Silaba Jaya, Nagori Tubunauli
dan simalungun dan diusulkanlah
untuk membentuk Desa Nagori
Dolok Saribu Kecamatan Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun
yang berkisaran sekitar tahun 1987.
2. Keuangan Desa
Keuangan Desa Nagori Dolok Saribu
Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten Simalungun,
terkait
dengan pendapatan Desa Nagori
terdiri dari: dana desa, alokasi dana
desa, dana bagi hasil pajak atau
bukan pajak, dan bagi hasil atau
retribusi daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa)
Anggaran pendapatan dan belanja
Desa Nagori Dolok Saribu Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun pada tahun 2020
tentang pendapatan desa, belanja
desa dan pembiayaan desa dapat
dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 2. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Nagori Tahun
Anggaran 2020
Kode Rekening Uraian
Anggaran
1

Pendapatan

1.1
1.2
1.3
1.4

Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak
Dana Hasil Pajak atau Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan
2
Belanja
2.1
Bidang Peyelenggaraan Pemerintah
2.2
Bidang Pelaksanan Pembangunan
2.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.5
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak
Jumlah Belanja
Sumber: Pemerintah Desa Nagori tahun 2020
4. Analisis Proses Pegelolaan
Keuangan Desa
Penelitian
ini
dilakukan
untuk
mengetahui
bagaimana
hasil
wawancara
terhadap
narasumber
dalam menyimpulkan penyusunan
rencana pembangunan di Desa nagori
yang berpedoman pada Peranturan
Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun
2018 di Desa Nagori Dolok Saribu
Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun.
Dalam
penelitian ini, peneliti melakukan
wawancara dengan informan yang telah
ditentukan yaitu: kepala desa, sekdes,
bendahara desa dan tokoh masyarakat
desa.Berikut ini merupakan hasil
wawancara dengan narasumber.
1. Perencanaan
Tahapan awal yang dilakukan
dalam perencanaan yaitu kepala desa
dan sekretaris desa melakukan kegiatan
proses penentuan sesuatu yang menjadi
tujuan yang akan dicapai pada waktu
yang akan datang serta menentukan
tujuan dan tahapan-tahapan yang
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964.162.000
293.714.346
11.942.625
8.152.744
1.277.971.715
324.059.715
374.614.935
2.616.009
16.500.000
586.450.000
1.304.240.659

dibutuhkan
untuk
mencapainya.
Perencanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa yang kemudian disebut
dengan APBDesa dimana dimulai
dengan
mencermati
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang disebut RPJMDesa. RPJMDes
merupakan himpunan program strategi
yang
disusun
berdasarkan
permasalahan kunci dan prioritas
pengembangan potensi desa maupun
isu strategis yang akan digarap oleh
pemerintahan
desa,
bidang
pembangunan desa, bidang pembinaan
masyarakat, bidang pemberdayaan
masyarakat dan bidang penanggulangan
bencana, darurat dan mendesak desa.
Masing-masing
program
tersebut
dijabarkan dalam beberapa sub
kegiatan yang saling berkaitan dan
beriringan dalam membentuk suatu
gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus
kegiatan nantinya akan dilaksanakan
secara sinergis sehingga memungkinkan
pencapaian tujuan secara tuntas sesuai
dengan apa yang telah ditargetkan dan
diharapkan pada masing-masing tahap.
Pengelolaan program dilakukan secara
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partisipatif dengan mengedepankan
prinsip
keterbukaan,
kerjasama,
keterpaduan,
kemandirian
dan
kebertanggungjawaban.
Serangkaian
kegiatan yang telah termasuk dalam
RPJMDes ini merupakan kebijakan dan
program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah desa selama enam tahun.
Setelah RPJMDes selesai kemudian
hasilnya dituangkan dalam Rencana
Pemerintah yang disebut dengan
RKPDes. RKPDes ini disusun untuk
program kegiatan selama satu tahun
anggaran
pada
tahun
depan.
Dilanjutkan dengan Musdes yang terdiri
dari dua kali pertama sosialisasi
RKPDesa dan pembentukan tim RKPDes
tim perumus yang berawal dari Musdus.
Hasil dari RKPDes dituangkan dalam
RAPBDes setelah disetujui oleh BPD
akhirnya menjadi APBDesa. Oleh karena
dijelaskan kembali bahwa didalam
perencanaan
keuangan
desa,
diperlukan rencana tahapan strategis.
Sebelum
melakukan
perencanaan
pembangunan
terlebih
dahulu
mengundang masyarakat desa melalui
musyawarah
perencanaan
dan
pembangunan desa lalu perencanaan
pembangunan desa diselenggarakan
dengan melibatkan masyarakat desa.
Secara dokumentatif perencanaan dan
pembangunan desa tertuang dalam
pembangunan jangka menengah desa
(RPJMDesa)
dan
rencana
pemabangunan tahunan desa atau yang
disebut
dengan
rencana
kerja
pembangunan desa (RKPDesa) dan
anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDesa). Pada tahap perencanaan
penggunaan ADD didahului dengan
musyawarah
pembangunan
desa
(Musrembangdes) dengan melibatkan
BPD. LPMD dan tokoh masyarakat
lainnya,
lalu
perencanaan
ADD
dilakukan dengan menjaring aspirasi
dan kebutuan masyarakat melalui
mausyawarah desa. ADD adalah salah
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satu
pendapatan
desa
yang
penggunaannya terintegasi dengan
anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDesa). Oleh karena itu, program
perencanaan dan kegiatannya disusun
melalui
forum
Musrembangdes.
Musrembangdes
adalah
forum
musyawarah yang membahas usulanusulan rencana kegiatan pembangunan
desa yang berpedoman pada prinsipprinsip perencanaan pembangunan
partisipasi masyarakat desa serta
transparansi
pemerintah
kepada
masyarakat.
Tujuan
diberikannya
pengelolaan keuanga desa adalah untuk
mengetahui apakah telah sesuai
pemerintah desa mengelola keuangan
desa dengan baik yang berpedoman
pada Permendagri No.20 Tahun 2018.
Berikut ini adalah daftar program
kegiatan hasil musrenbangdes yang
didanai oleh ADD:
a. Penghasilan tetap dan tunjangan
pangulu
b. Penghasilan tetap tingkat nagori
c. Tunjangan mujana nagori
d. Operasional pemerintah nagori
e. Pencegahan stunting
f. Insentif kader posyandu
g. Insentif kader pembangunan
manusia (SDM)
h. Peningkatan kapasitas kader
pembangunan manusia
i. Operasional rumah sakit desa sehat
j. Pengadaan stik laboraturium
k. Pekerjaan drainase dusun IV
l. Pekerjaan plat duecher dusun I
m. Lanjutan perkerasan telford
perladangan siarang daoh
n. Perkerasan internet desa
o. Perkerasan telford perlandangan
sitajak
p. Kegiatan pembinaan PKK BUMNag
q. Peningkatan kapasitas pengurus
BUMNag
r. Pencegahan COVID-19
s. Bantuan langsung tunai dana desa
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Setelah penyusunan rencana kegiatan
ini dilaksanakan pada saat menjelang
awal tahun anggaran baru atau
berakhirnya tahun anggaran berjalan
maka dalam penyusunan daftar usulan
rencana kegiatan akan melibatkan
seluruh komponen yang ada di desa
tentunya
bertujuan
untuk
menyampaikan
aspirasi
mengenai
usulan
kegiatan
yang
menjadi
kepentingan
dan
kebutuhan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan
pendapat apa yang diungkapankan oleh
Bapak Meirinson Purba, Kepala Desa
(Pangulu) yang menyatakan bahwa:
“Sebelum mengikuti musrembangdes,
saya berkoordinasi dengan rekan saya
untuk mendata dan membawa usulan
dari masyarakat, tentunya usulan
tersebut kami dapatkan dengan turun
secara langsung. Dari usulan tersebut
kami sampaikan kepada forum untuk
kemudian dijadikan sebagai bahan
pertimbangan pemerintah desa untuk
menentukan
kebijakan”.Wawancara
yang dilakukan dengan salah satu tokoh
masyarakat
desa
nagori
untuk
mengetahui informasi tentang rapat
perencanaan anggaran dana desa,
Bapak
Nomerson
Saragih
yang
menyatakan bahwa: “saya sebagai
masyarakat
mengetahui
desa
mempunyai sumber pendapatan, dalam
perencanaannya
biasanya
kami
diundang
untuk
mengikuti
musrenbangdes. Pemerintah desa
selalu memberikan undangan jika ada
kegiatan apapun”.
Berikut pernyataan sekdes nagori, Rico
Girsang menyatakan bahwa: “Pada saat
musrenbangdes kan dipimpin oleh
kepala desa dan dihadiri oleh
perwakilan kecamatan, kepala desa
memimpin musrenbangdes, disitulah
disampaikan RPJMDesa dan aspirasi
dari masyarakat kami tampung”.
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Setelah musrenbangdes dilaksanakan
maka tahap selanjutnya adalah kepala
desa membentuk tim untuk menyusun
rencana kerja pembangunan (RKPDesa).
Tim tersebut ditunjuk berdasarkan
pertimbangan kepala desa. Setelah
RPKDesa
disusun,
kemudia
tim
melaporkan hasil keputusan kepada
pemerintah
desa
untuk
dimusyawarahkan dalam forum yang
bernama musyawarah desa (musdes).
RKPDesa merupakan dokumen penting
perencanaan
pembangunan
desa
selama satu tahun dan dijadikan acuan
untuk
penyusunan
Anggaran
pendapatan
dan
belanja
desa
(APBDesa). Setelah pemerintah desa
menetapkan RPKDesa, tim pelaksana
kegiatan menyusun format rencana
anggaran biaya (RAB).
Hasil dari RAB tadi dikumpulkan sebagai
bahan untuk menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja Desa
(RAPBDesa). RAPBDesa yang telah
disusun kemudian dirapatkan dalam
musyawarah desa (musdes) dan
ditetapkan
bersama-sama
dengan
badan permusyawaratan desa (BPD)
menjadi APBDesa. APBDesa ditetapkan
paling lambat pada bulan desember
tahun berjalan. RKPDesa dan APBDesa
ditetapkan melalui peraturan desa
(perdes). APBDesa memuat pendapatan
dan pengeluaran desa untuk dijadikan
pedoman penyelenggaraan program
kegiatan selama satu tahun anggaran.
RKPDesa tahun 2020 Desa Nagori
sendiri ditetapkan pada tanggal 11
november 2019. Sedangkan APBDesa
tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 6
juni 2020.
Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun
2018 tentang pengelolaan keuangan
desa, APBDesa ditetapkan paling lambat
pada bulan desember tahun berjalan.
Namun kenyataannya APBDesa nagori
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baru ditetapkan pada tanggal 6 juni
tahun 2020. Hal tersebut tentunya
melebihi dari target waktu yang telah
ditentukan. Kenyataan tersebut tidak
dibantah oleh sekdes nagori. Berikut ini
adalah keterangan dari sekdes bahwa:
“Penetapan APBDesa tahun 2020
memang tidak tepat waktu. Hal
tersebut terjadi karena ada beberapa
permasalahan, pertama penetapan
jumlah anggaran tahun 2020 dari pusat
tidak diakhir tahun 2019, tetapi pada
bulan april 2019. Selain itu tahun 2019
kan
pengelolaan
keuangan
menggunakan siskeudes, mulai tahap
perencanaan
sampai
dengan
pertanggungjawaban sekarang melalui
siskeudes dek. SDM perangkat desa
sebelumnya mohon maaf kurang
menguasai teknologi, maka proses
pengelolaan keuangan desa termasuk
perencanaan tertunda. Ada satu hal
lagi, pada waktu itu ada hajat
pendaftaran perangkat baru, karena hal
tersebut desa mengambil keputusan
APBDesa ditetapkan saat perangkat
baru sudah dilantik”.
Berdasarkan pernyataan dari Sekdes
Nagori, bahwa penetapan APBDesa
tahun 2020 tidak tepat waktu, karena
penetapan jumlah dana desa (DD)
tahun 2020 baru ditetapkan oleh
pemerintah pusat pada bulan april
2020.
Hal
tersebut
menjadikan
penetapan APBDesa terlambat karena
DD merupakan salah satu komponen
pendapatan dalam APBDesa. Selain itu
pula ada juga masalah yang terdapat
didalam perencanaan yaitu masalah
pembangunan lahan dimana, adanya
keterbatasan waktu yang tidak tepat
dikarenakan terlambatnya DD pada
desa nagori. Hal lain yang menjadikan
penetapan APBDesa terlambat adalah
pada waktu itu terjadi
masa
pendaftaran
perangkat
Desa
kemaampuan perangkat lama yang
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kurang menguasai teknologi, karena
pengelolaan keuangan desa tahun 2020
telah menggunakan aplikasi siskeudes.
Atas dasar tersebut diputuskan oleh
desa dan BPD bahwa penetapan
APBDesa tahun 2020 ditetapkan setelah
baru dilantik.
Berdasarkan hasil wawancara dan
analisis
perencanaan
pengelolaan
keuangan desa di Desa Nagori Dolok
Saribu Kecamatan Dolok Pardamean
Kabupaten Simalungun secara prosedur
telah sesuai dengan Permendagri No.20
Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa. Namun secara target
waktu
perencanaan
pengelolaan
keuangan Desa Nagori tidak sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan ini masingmasing Kepala Urusan yang disebut
dengan kaur mengajukan Surat Perintah
Pembayaran yang dilampiri dengan
Rencana Anggaran Biaya yang ditujukan
kepada kepala desa melalui sekdes.
Tugas dari sekdes sendiri adalah
memverifikasi oleh sekdes akan
diberikan kepada kepala desa untuk
disahkan. Kemudian masing-masing dari
kasi akan mengajukan pencairan
pembiayaan kepada kaur keuangan
yang
kemudian
kaur
keuangan
mencatatnya sebagai pengeluaran desa.
Oleh karena itu
disini dijelaskan
kembali bahwa didalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa, terdapat
beberapa prinsip umum yang harus
ditaati yang mencakup penerimaan dan
pengeluaran. Prinsip itu diantaranya
bahwa seluruh penerimaan dan
pengeluaran desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa. dimana pencairan
dana dalam rekening kas desa
ditandatangani oleh kepala desa dan
bendahara
desa.
Hal
tersebut
berdasarkan Permendagri No.20 Tahun
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2018. Hal tersebut seperti yang
diungkapkan oleh bendahara desa,
Darman nainggolan menyatakan bahwa:
“semua pemasukan dan pengeluaran
harus melalui rekening desa. Seperti
pendapatan yang di transfer melalui
rekening desa. desa memiliki satu
rekening sebagai penyimpan dana
tunggal yang dimiliki desa”.
Pelaksanaan dalam kegiatan yang
didanai oleh kepala desa membentuk
TPK (Tim pelaksana kegiatan), hal ini
diterangkan
oleh
kepala
desa,
Meirinson purba bahwa:
“Untuk pelaksanaan kegiatan ada tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan
oleh kepala desa. Tujuannya untuk
menyusun rencana anggaran biaya
(RAB) dan bertanggungjawab atas
segala sesuatau yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan yang didanai. Tim
pelaksana kegiatan wajib melaporkan
kepada saya”.
Menurut
kepala
desa
sebelum
melaksanakan kegiatan, tim harus
membuat segala pelaksana kegiatan
yang dibiayai anggaran pendapatan.
Pelaksana
kegiatan
mengajukan
pendanaan
untuk
melaksanakan
kegiatan
harus
disertai
dengan
dokumen seperti rencana anggaran
biaya (RAB) kegiatan. RAB tersebut
diverifikasi oleh sekdes dan disahkan
oleh kepala desa. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh pelaksana kegiatan
bahwa:
“Dalam setiap pelaksanaan kami
mengajukan RAB kegiatan. Kemudian
RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes
barulah kegiatan tersebut bisa kami
laksanakan”.
Setelah kegiatan dilaksanakan maka
selanjutnya
pelaksana
kegiatan
mengajukan
surat
permintaan
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pembayaran kepada kepala desa
melalui
sekdes.
Pengajuan
SPP
didukung
dengan
surat
tanggungjawaban belanja dan lampiran
bukti transaksi. Kemudian surat
pernyataan tanggungjawab belanja
yang
dijadikan
dokumen
untuk
melakukan pembayaran yang tela
diverifikasi oleh sekdes. Setelah itu,
dokumen yang tadi akan disetujui oleh
kepala desa. Kemudian bendahara desa
melakukan pemabayaran. Hal tersebut
sesuai dengan pernyataan sekdes
bahwa:
“SPP yang diajukan oleh pelaksana
kegiatan akan saya verifikasi dan
seteleh berksa yang dinyatakan
lengkap, maka kepala desa menyetujui
dan setelah itu bendahara desa
melakukan pembayaran”.
Pelaksanaan program kegiatan yang
dibiayai pada tahun 2020 baru dapat
terlaksana pembayarannya dibulan juni
2020. Hal tersebut terjadi karena
pencairan dana tahap 1 adalah karena
APBDesa baru ditetapkan pada tanggal
6 juni 2020. Hal ini membuat
pelaksanaan
pembayaran
baru
terealisasi dibulan juni. Adapun
penjelasan pembayaran akan terlambat
manakala
pencairan
dana
dari
pemerinta daerah atau kabupaten
mengalami keterlambatan seperti yang
dialami oleh pemerintah desa nagori.
Berdasarkan
hal-hal
yang
telah
diuraikan sebelumnya, pelaksanaan
program kegiatan desa nagori tahun
2020 yang dibiayai oleh anggaran
secara prosedur telah sesuai dengan
permendagri no.20 tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa. Tetapi
dalam
pembayaran
pelaksanaan
kegiatan terjadi keterlambatan karena
pencairan dana tahap 1 baru terealisasi
bulan juli tahun 2020.
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3. Penatausahaan.
Penatausahaan pengelolaan keuangan
desa di Desa Nagori dilakukan oleh Kaur
Keuangan Desa dan mencatat setiap
penerimaan dan pengeluaran desa serta
melakukan tutup buku setiap akhir
bulan. Dokumen yang digunakan oleh
Bendahara Desa dalam melakukan
penatausahaan keuangan yaitu Buku
Kas Umum, Buku Bantu Bank dan Buku
Bantu Pajak. Selain itu Bendahara Desa
juga melaporkan pertanggungjawaban
keuangan desa kepada Kepala Desa
paling lambat pada tanggal 10 bulan
berikutnya. Bendahara desa wajib
mempertanggungjawabkan
uang
melalui laporan pertanggungjawaban.
Hal tersebut sesuai dengan keterangan
bendahara desa, Darman Nainggolan
mengatakan bahwa:
“Segala bentuk pemasukan dan
pengeluaran tercatat dan harus melalui
rekening desa meskipun nanti dana
tersebut dipakai lagi, contohnya ada
saat pemasukan hasil dari sewa tanah
kas
desa,
desa
mendapatkan
pemasukan dan dana tersebut harus
masuk dalam rekening desa, meskipun
nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap
bulan sekali saya melaporkan keuangan
kepada kepala desa.”
Dalam
penatausahaan
keuangan
khususnya
pemerintah
kabupaten
Simalungun
menerapkan
aplikasi
siskeudes yang digunakan untuk
membantu tugas bendahara Desa
dalam mengelola keuangan desa. Hal
tersebut langsung dijelaskan oleh
sekdes
nagori,
Rico
Girsang
bahwa:“Kabupaten simalungun pada
tahun 2020 mulai menerapkan aplikasi
siskeudes secara untuk membantu
pengelolaan keuangan desa. Hal
tersebut tentunya mempermudah tugas
bendahara karena sudah menggunakan
dukungan teknologi.”
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Penatausahaan
dilakukan
oleh
bendahara
desa
nagori
setelah
pencairan, pelaksanaan kegiatan telah
selesai dan pembayaran telah dilakukan
oleh bendahara desa. Secara teknis
bendahara desa melakukan input
otomatis dalam aplikasi siskeudes.
Penatausaaan oleh bendahara desa
nagori baru terjadi setelah dana tahap
pertama cair yaitu pada bulan juni dan
yang mengerjakan adalah bendahara
desa. Sebagai contoh penerimaan atau
pencairan dana tahap pertama yaitu
periode januari sampai dengan juni
2020 masuk melalui rekening Desa pada
tanggal 20 juni 2020. Untuk rekening
desa sendiri menggunakan rekening
bank milik pemda
yaitu SGR
(simalungun gotong royong). Siskeudes
sangat membantu bendahara desa
dalam penatausahaan pengelolaan
keuangan desa. Karena aplikasi ini
pemerintah desa lebih mudah dalam
menatausahakan dan
melaporkan
pelaksanaan kegiatan karena dengan
sekali input transaksi maka dokumendokumen serta pelaporan yang diminta
oleh berbagai regulasi yang ada dapat
dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi.
Penatausahaan
dilakukan
oleh
bendahara Desa Nagori setelah
pencairan, pelaksanaan kegiatan dan
pembayaran selesai yaitu terjadi pada
bulan juni. Karena penatausahaan
dilakukan secara otomatis maka peneliti
tidak bisa menunjukan bukti print out.
Untuk
melakukan
penatausahaan
bendahara desa membuka aplikasi
siskeudes, klik menu penatausahaan
maka akan keluar sub menu seperti
buku kas umum desa, buku pembantu
penerimaan, buku pembantu, buku
pembantu pajak, buku rekapitulasi
panjar, register SPP pengeluaran dan
register pembayaran. Data yang di input
tersimpan dalam sistem secara
otomatis. Hanya bendahara beserta
sekdes dan kepala desa yang dapat
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mengakses atau membuka aplikasi
tersebut.
Sesuai hasil wawancara yang digunakan
untuk
menganalisis
penatausaaan
pengelolaan keuangan Desa Nagori,
telah melakukan wawancara dengan
bendahara desa di Desa Nagori Dolok
Saribu Kecamatan Dolok Pardamean
Kabupaten
Simalungun.
Maka,
berdasarkan hal yang telah dipaparkan
sebelumnya, pemerintah desa nagori
dapat dikatakan sudah melaksanakan
penatausahaan dengan baik yaitu telah
sesuai dengan Permendagri No.20
Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa. Namun, karena
pencairan dana tahap 1 dilakukan pada
bulan juni, maka bendahara desa nagori
baru
dapat
menginput
data
penatausahaan dalam aplikasi siskeudes
pada bulan juni 2020.
4. Pelaporan
Pelaporan APBDesa di Desa Nagori
diawali dengan pembuatan laporan
pertanggungjawaban oleh setiap Kepala
Seksi (Kasi) dan juga tim pelaksana.
Laporan pertanggungjawaban tersebut
diberikan ke Kaur keuangan Desa yang
akan digunakan sebagai dasar dalam
pembuatan laporan realisasi APBDEsa.
Laporan realisasi APBDesa kemudian
akan disepekatai bersama dengan BPD.
Setelah itu Kepaa Desa akan
menyampaikan
laporan
realisasi
APBDesa yang telah disepakati tersebut
kepada Bupati melalui Camat. Oleh
karena itu dijelaskan kembali bahwa
didalam
melaksanakan
tugas,
kewenangan, hak dan kewajibannya
dalam pengelolaan keuangan desa,
kepala desa memiliki kewajiban untuk
menyampaikan
laporan
tentang
kegiatan
dan
anggaran
yang
dikeluarkan. Laporan tersebut bersifat
periodik semesteran dan tahunan, yang
disampaikan ke bupati/wali kota.
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Laporan realisasi semester pertama
disampaikan paling lambat pada bulan
juli tahun berjalan. Laporan semester
akhir tahun disampaikan paling lambat
pada akhir bulan januari pada tahun
berikutnya. Dalam hal ini pemerintah
desa nagori menyampaikan laporan
keuangan kepada bupati dan kepala
badan pengelolaan keuangan daerah
(BPKAD) simalungun melalui camat
setap enam bulan sekali dengan
tembusan kepala dinas pemberdayaan
masyarakat
dan
desa.
Laporan
penggunaan keuangan desa mencakup
jenis kegiatan yang sedang dan telah
dilaksanakan dan laporan realisasi
perkembangan penggunaan dana.
Dalam proses pelaporan penggunaan
dana kepala desa dituntut tepat waktu,
karena jika terlambat maka bupati
berhak menunda pencairan dana
berikutnya dan pengurangan dana
berdasarkan
penilaian
tim
dan
pendamping kecamatan.
Namun dalam praktiknya tidak ada
pengurangan dana seperti yang
dikatakan oleh bendahara desa nagori
bahwa:
“Jika terjadi keterlambatan dalam
laporan keuangan, tidak ada sanksi dari
pemda, hanya saja jika laporan belum
lengkap maka dana tidak akan bisa
dicairkan.”
Laporan
penggunaan
keuangan
diperoleh dari siskeudes berupa print
out. Teknisnya bendahara bendahara
mencetak
laporan-laporan
akan
dilaporkan
kepada
pemerintah
kabupaten. Berkas-berkas laporan yang
telah di cetak disusun sesuai dengan
ketentuan yang ada. Laporan akhir
realisasi penggunaan keuangan desa
nagori dolok saribu dilaksanakan pada
tanggal 31 desember 2020. Laporan
tersebut akan ditandatangani oleh
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bendahara desa dan kepala desa nagori
dengan diketahui oleh camat. Dalam
pelaksanaan laporan penggunaan dana
dilaporkan oleh pemerintah desa
kepada pemda simalungun melalui
pemerintah kecamatan tadi baik dari
beberapa
desa-desa
kemudian
dilaporkan kembali kepada pemerintah
kabupaten simalungun. Terkadang juga
pemerintah desa harus melaporkan
sendiri kepada pemerintah kabupaten
secara langsung. Berdasarkan hasil
wawancara dan pengamatan dokumendokumen
laporan
penggunaan
keuangan pemerintah desa nagori,
maka dapat dikatakan pelaporan
pemerintah desa nagori telah sesuai
dengan permendagri no.20 tahun 2018
karena tidak melebihi batas waktu yang
ditentukan, yaitu pelaporan realisasi
pelaksanaan
APBDesa
semester
pertama yang dilaksaakan pada 30 juni
2020 dan laporan realisasi APBDesa
semester akhir dilaksanakan tanggal 31
desember 2020
5. Pertanggungjawaban
Proses pertanggungjawaban APBDesa di
Desa Nagori dilakukan oleh Kepala Desa
dengan melaporkan kepada Bupati
melalui Camat. Selain itu Kepala Desa
juga melaporkan kepada perwakilan
masyarakat dan lembaga desa yang
terdiri dari BPD, LPMD, Kepala Dusun
dan Karang Taruna desa dan PKK desa.
Pertanggungjawaban
dana
dibuat
tersendiri dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban
ADD.
Sesuai
dengan program-program yang dibiayai
dari ADD ayng telah direncanakan
dalam
RKPDesa,
laporan
pertanggungjawaban ADD terdiri atas
19 ( sembilan belas) program kegiatan.
Laporan pertanggungjawaban tersebut
menjadi bukti atas pertanggungjawaban
pemerintahan desa dalam mengelola
ADD.
Selain
itu,
laporan
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pertanggungjawaban digunakan sebagai
dokumen untuk mencairkan dana pada
tahun selanjutnya. Desa nagori dalam
membuat laporan pertanggungjawaban
didampingi oleh tim pendamping dari
kecamatan.
Laporan
pertanggungjawaban dilaporkan kepda
pemerintah kabupaten dan di kepalai
badan pengelolaan keuangan dan aset
daerah (BPKAD) melalui kecamatan.
Laporan pertanggungjawaban dibuat
oleh bendahara desa dan sekdes nagori
dengan
didampingi
oleh
tim
pendamping kecamatan. Meskipun
bendahar desa dan sekdes tergolong
baru, tetapi dalam pembuatan laporan
dilaksanakan
sendiri
tanpa
menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini
membuat
bendahara
menyatakan
bahwa:
“Dalam penyusunan laporan kami
kerjakan sendiri, ada desa yang
meggunakan jasa pihak ketiga untuk
membuat lapporan. Tetapi kami
berusaha untuk mengerjakan sendiri.”
Apabila masyarakat ingin mengetahui
tentang informasi pengelolaan ADD
pemerintah desa nagori terbuka untuk
memberikan infromasi secara langsung
dengan datang kantor kelurahan. Hal ini
membuat sekdes menyatakan bahwa:
“kami membuka diri untuk masyarakat
apabila ingin mengetahui secara detail
informasi yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa selahkan
datang ke kantor kelurahan.”
Laporan
pertanggungjawabn
juga
disampaikan oleh pemerintah desa
nagori kepda masyarakat desa melalui
forum
musywarah.
Dimana
ini
dikatakan oleh ketua BPD Desa Nagori
bahwa: “Pemerintah desa sudah
bertanggungjawaban dengan baik.
Secara administratif pemerintah desa
telah melaporkan kepada pemerintah
kabupaten,
kepada
masyarakat
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pemerintah
telah
menyampaikan
tentang laporan pertanggungjawaban
pada saat musdes kemarin.”

5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan
tabel
3
dibawah
simpulkan bahwa pemerintah di Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok
Pardamean Kabupaten Simalungun
sudah melakukan tahap pertanggung
jawaban melelui transfaransi mengenai
biaya-biaya
yang
dikeluarkan
pemerintah di Desa Nagori Dolok Saribu
Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten Simalungun.

Tabel 3. Transparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagori Kecamatan Dolok Pardamean
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020
No
Keterangan
Jumlah (Rp)
1
Pendapatan
1.277.962.000
1.1
Dana Desa
964.162.000
1.2
Alokasi Dana Desa
293.714.346
1.4
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
11.942.625
1.5
Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah
8.143.029
2
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagori
324.050.000
2.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pangulu
66.000.000
2.2
Penghasilan Tetap Tungkat Nagori
223.800.000
2.3
Tunjangan Maujana Nagori
24.000.000
2.4
Operasional Pemerintahan Nagori
10.250.000
3
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori
371.970.810
3.1
Pencegahan Stunting
4.200.000
3.2
Insentif Kader Posyandu
6.000.000
3.3
Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
3.600.000
Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan
3.4
5.500.000
Manusia (KPM)
3.5
Operasional Rumah Desa Sehat
4.294.935
3.6
Pengadaan Stik Laboratorium
1.560.000
3.7
Pekerjaan Drainase Dusun IV
106.525.000
3.8
Pekerjaan Plat Deucher Dusun I
96.390.000
Lanjutan Perkerasan Telford Perladangan Sirang
3.9
107.012.000
Daoh
3.10
Perkerasaan Telford Perladangan Sitajak
6.893.000
3.11
Pengadaan Internet Desa
29.995.875
4
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagori
2.616.009
4.1
Kegiatan Pembinaan PKK Nagori
2.616.009
5
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Nagori
16.500.000
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5.1

Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMN ag
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
6
Mendesak Nagori
6.1
Pencegahan COVID-19
6.2
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
7
Pembiayaan
7.1
SILPA Dana Desa Tahun 2019
7.2
SILP Alokasi Dana Nagori
Sumber : Pemerintah Desa Nagori Tahun 2020
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas,
pengelolaan keuangan di Desa
Nagori Dolok Saribu Kecamatan
Dolok
Pardamean
Kabupaten
Simalungun hampir semua tahap
tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban sudah sesuai
dengan permendagri no 20 tahun
2018. Dalam tahap perencanaan,
secara prosedur sudah sesuai
dengan Permendagri No.20 Tahun
2018, namun secara target waktu
tidak sesuai dengan Permendagri.
Dalam tahap pelaksanaan, secara
prosedur sudah sesuai dengan
Permendagri No.20 Tahun 2018,
meskipun terjadi keterlambatan
pencairan dana. Dalam tahap
penatausahaan dapat dikatakan
sudah tepat waktu dan sesuai
dengan Permendagri No.20 Tahun
2018. Dalam tahap pelaporan,
secara prosedur sudah sesuai
dengan Permendagri No.20 Tahun
2018.
Dalam
tahap
pertanggungjawaban dapat ikatakan
sudah sesuai dengan Permendagri
No.20 Tahun 2018. Meskipun
pengelolaan keuangan desa nagori
termasuk perangkat baru, hal
tersebut secara umum tidak menjadi
kendala karena pemerintah Desa
Nagori telah melaksanakan pelatihan
sistem keuangan desa (siskuedes)
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16.500.000
584.243.000
44.243.000
540.000.000
26.268.944
13.402.935
12.866.009

untuk memberikan pengetahuan
dan maningkatkan kemampuan
perangkat desa dalam mengelolan
keuangan desa.
2. Saran
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk kedepannya, pemerintah
Desa Nagori hendaknya tidak
menunda penepatan APBDesa.
Karena jika dilakukan penundaan,
maka
akan
mengalami
keterlambatan dalam pencairan
dana transfer dari pemerintah
kabupaten.
Dan
sangat
diharapkan kepada Bapak Kepala
Desa harus mengetahui mana
rakyat
yang
sangat
membutuhkan bantuan.
2. Pemerintah desa hendaknya
meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan aparat desa dalam
pengelolaan keuangan desa
supaya
semua
perangkat
mempunyai pemahaman yang
sama tujuannya adalah supaya
membantu keberhasilan dalam
pengelolaan keuangan desa pada
umumnya.
3. Dalam penelitian selanjutnya
hendaknya
lebih
diperluas.
Karena dalam penelitian ini
terbatas
pada
pengelolaan
keuangan saja, tidak sampai pada
pembinaa
dan
pengawas
pengelolaan keuangan desa saja.
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