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Abstract: The problem in village financial management is our common problem which is 

appropriate for every element of society to have concern. In Law Number 6 of 2014 concerning 

Villages, community participation is needed in the management of village development. 

Financial management assistance activities are strengthening the role of the sub-district 

government so that village officials increase their competence in village financial 

management. Assistance activities are proven to be able to increase the ability of village 

officials in village financial management. This is reinforced by the results of research which 

states that after receiving the socialization of Village Fund Management Assistance, has 

understood administrative procedures; village financial planning, implementation, 

administration, reporting, and accountability. So it is proven, that assistance is a simple 

innovation but can improve the ability of village officials in managing village finances. Nothing 

else, the purpose of this assistance so that the impact of financial management in 

development in this village has an impact on the welfare of the village community. 
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Pendahuluan 

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah persoalan kita 

bersama yang sudah sepantasnya setiap elemen masyarakat memiliki kepedulian. 

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran serta masyarakat 

dibutuhkan dalam pengelolaan pembangunan desa. Untuk itu, kepedulian itu harus 

disertai wawasan tentang pengelolaan pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa, peran masyarakat di dalamnya dibutuhkan karena salah 

satu asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah partisipatif. Artinya, 

pengelolaannya membutuhkan peran serta masyarakat yang secara signifikan dapat 

meningkatkan leverage dari program kerja pembangunan yang disusun.  

mailto:suyatnar@yahoo.com


 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
 Edisi 4 No. 2, April – Juni 2017, p. 21-25 
 ISSN: 2355-4118    

22 
 

Pada pelaksanaannya, partisipasi ini dapat diperankan oleh aparat kecamatan. 

Aparatur pemerintahan kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki kewajiban dalam memberikan pembinaan 

dan pengawasan keuangan dalam rangka pengelolaan pembangunan. Kegiatan 

pendampingan pengelolaan keuangan sebagai salah satu cara untuk menertibkan 

laporan keuangan desa. Melalui pendampingan pengelolaan keuangan desa ini 

pemerintah desa dapat terbantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. 

Harapannya, jika lembaga resmi pemeriksa keuangan di daerah melaksanakan 

pemeriksaan tidak ada lagi catatan negatif yang disematkan bagi Pemerintah Desa.  

 

Tinjauan Pustaka 

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan uang. 

Tentu, dalam pelaksanaannya harus ada lembaga yang memiliki kewenangan 

melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini dilakukan agar laporan keuangannya 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai Pasal 115, pemerintah 

kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Pada PP No. 43 tahun 2014 disebutkan pada Bab XI Pasal 154 

bahwa Camat (setelah menerima limpahan delegatif dari bupati/walikota) mengemban 

tugas pembinaan dan pengawasan desa (Fadhly, 2018). 

Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan merupakan penguatan peran 

pemerintah kecamatan agar aparat desa meningkat kompetensinya dalam 

pengelolaan keuangan desa. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan 

peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota 

dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:  

1) memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam 
pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;  

2) meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam 
melaksanakan pendampingan pemerintah desa; 

3) memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat 
kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi 
kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana 
melakukan pengawasan pelaksanaan; dan  

4) melakukan kajian lebih lanjut mengenai opsi untuk menempatkan tenaga 
pegawai negeri sipil (PNS) fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan 
pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan mengingat PNS 
berpotensi untuk menjadi mitra kerja pendamping desa dan pendamping lokal 
desa di masa yang akan datang (Syukri, 2019). 
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Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 

2015, Pasal 2 meliputi: meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas 

pemerintahan desa dan pembangunan desa; 

1. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif; 

2. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; 

3. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris (Narwin Lobor; Martha 

Ogotan; Very Y. Londa, 2018). 

 

Analisa 

Kegiatan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan. Dimana tujuannya 

agar setiap laporan yang disusun tidak menimbulkan masalah baru akibat tidak 

fahamnya dalam pengelolaannya. Apa saja yang menjadi fokus perhatian tim 

pendamping desa terhadap pengelolaan keuangan. Pertama, perencanaan 

pengelolaan pembangunan menjadi perhatian pertama mengingat perencaaan 

menempati posisi penting dalam pengelolaan keuangan. Perencaanaan adalah hal 

yang mendasar dari sebuah program kegiatan. Tanpa perencanaan yang bagus maka 

pelaksanaan kegiatan agar berjalan tidak semestinya. Kedua, penganggaran 

keuangan, tim mengajak peserta pendampingan untuk belajar penganggaran 

keuangan secara langsung praktek agar tidak terus menjadi wacana. Faktor-faktor 

yang menjadi penghambat dalam penganggaran keuangan desa segera ditemukenali 

permasalahannya dan diselesaikan. Ketiga, penatausahaan keuangan, disini peserta 

diajarkan tatacara pencatatan keuangan, buku bank, pengelolaan pajak, laporan dan 

dan yang terakhir pertanggungjawaban.  

Kegiatan pendampingan terbukti dapat meningkatkan kemampuan aparat desa 

dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa setelah menerima sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana 

Desa, sudah memahami prosedur administrasi; perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Usman, Abdul 

Latief, Joko Hariadi, 2019). Jadi terbukti, bahwa pendampingan merupakan inovasi 

sederhana tetapi dapat meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelola 
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keuangan desa. Tiada lain, tujuan pendampingan ini agar dampak pengelolaan 

keuangan dalam pembangunan di desa ini berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Kesimpulan 

Telah disampaikan di muka bahwa untuk meningkatkan kemampuan aparatur 

desa dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui pendampingan. Tentu 

untuk dapat melakukan pendampingan kepada aparatur desa, pendamping harus 

memiliki kemampuan di atas rata rata aparatur yang dibimbingnya. Sebetulnya hampir 

tidak ada perbedaan antara tugas pendamping desa dari Kemendes PDTT dengan 

pendamping desa dari kecamatan. Hanya saja, pendamping desa yang berasal dari 

unsur kecamatan merupakan perintah Undang Undang Desa yang harus dijalankan. 

Amanat inilah yang mendasari mengapa aparat kecamatan ikut andil dan 

bertanggungjawab dalam menyukseskan pengelolaan keuangan desa. Dengan 

demikian, tugas ini akan terus berlanjut tanpa harus menunggu perintah atasan untuk 

melaksanakan. Semoga kegiatan pendampingan ini dapat berimbas langsung bukan 

hanya signifikannya laporan tetapi juga pada keberhasilan pengelolaan pembangunan 

desa di seluruh Indonesia. 
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