Edisi 6 No. 04, Oktober-Desember 2019, p. 29-

Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)

Coaching Clinic Pengelolaan Administrasi Desa di Kecamatan
Mancak Kabupaten Serang
*Rahmat Suyatna1,
1

Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

(Diterima 5 November 2019; Direvisi 6 November 2019; Disetujui 10 Desember
2019; Diterbitkan 15 Desember 2019)

Abstract: Tax payments are an integral part of village financial management. Therefore, the
management must be educated to the village officials for the sake of administrative order.
The problem that occurs in villages within the Mancak Subdistrict of Serang Regency is the
lack of orderliness in tax payments originating from the Village Fund. The sample used was all
villages in Mancak sub-district, totaling 14 villages. Data collection is done through
unstructured interviews. The proposed method for overcoming this tax payment problem is
the Coaching Clinic, given the weak human resources of village officials in Mancak sub-district.
The duration of the study is 3 months (August-October 2019). From the results of research on
Village Administration Management Coaching Clinic in Mancak District, Serang Regency, it
can be concluded as follows:
1. From the results of the Inspectorate Audit Paper (NHA) Inspectorate there is a lack
of a tax deposit of Rp. 172,879,544, - can already be completed with evidence of the
Minutes of Follow-up.
2. The Team Coaching Clinic has worked effectively by providing guidance to village
officials in charge of managing village finances.
The village government and the Mancak sub-district government are benefiting and getting
better in village financial tax administration and administration (SPJ / LPJ)
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Abstrak: Penyetoran pajak merupakan bagian integral pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,
tatalaksananya harus diedukasikan kepada para aparat desa demi tertib administrasi. Permasalahan
yang terjadi di desa-desa lingkup Kecamatan Mancak Kabupaten Serang adalah kurang tertibnya
penyetoran pajak yang berasal dari Dana Desa. Sampel yang digunakan adalah seluruh desa di
kecamatan Mancak yang berjumlah 14 desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tak
terstruktur. Metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan penyetoran pajak ini adalah
Coaching Clinic, mengingat lemahnya sumber daya manusia aparat desa di kecamatan Mancak.
Lamanya penelitian adalah 3 bulan (Agustus-Oktober 2019). Dari hasil penelitian tentang Coaching

Clinic Pengelolaan Administrasi Desa di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari hasil Naskah Hasil Audit (NHA) Inspektorat terdapat kekurangan setor pajak sebesar
Rp. 172.879.544,- sudah dapat diselesaikan dengan bukti Berita Acara Tindak lanjut.
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2. Team Coaching Clinic telah bekerja efektif dengan melakukan pembinaan kepada
perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa.
Pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Mancak memperoleh manfaat dan semakin
baik dalam penyetoran pajak dan administrasi (SPJ/LPJ) keuangan desa.
Kata Kunci: pajak, dana desa, keuangan
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Pendahuluan
Dengan semakin membesarnya jumlah dana desa yang digelontorkan ke desadesa, khususnya di kabupaten Serang, tugas pembinaan yang dilakukan oleh
kecamatan harus semakin intensif dilakukan. Inovasi pembinaan dana desa harus
semakin beragam agar berhasil guna. Hal ini dilakukan mengingat masih adanya
oknum Kepala Desa yang tidak membayarkan pajak, tidak membuat laporan
keuangan yang akuntabel. Dengan lain perkataan, pengelolaan keuangan desa di
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang masih membutuhkan pembinaan dari
aparatur kecamatan. Lebih spesifik, belum optimalnya penyetoran pajak dan
administrasi surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi permasalahan yang harus
diselesaikan agar tertib administrasi keuangan desa dapat diwujudkan.
Kecamatan Mancak adalah salah satu kecamatan dari 29 kecamatan yang berada
di wilayah Kabuapaten Serang, Kecamatan Mancak secara geografis termasuk
pengembangan dari Serang Barat, dengan luas wilayah 72,03 Km2 (7403 Ha) terletak
pada ketinggian 250 m diatas permukaan laut. Dengan curah hujan rata-rata 0,50 mm
pertahun, dengan jarak tempuh 35 Km dari Ibu kota Kabupaten Serang.
Batas Wilayah Kecamatan Mancak :
 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari
 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Anyar
 Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Waringin kurung dan kota
Cilegon
Secara adminstratif Kecamatan Mancak terdiri atas 14 Desa, yang
mayoritas penduduknya adalah sebagai petani, dan buruh harian lepas. Sebelum
adanya Dana Desa bergulir ke desa, Kecamatan Mancak memang sangat
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tertinggal dalam hal Infrastruktur dan pembinaan masyarakat desa, Namun
setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa, maka Desa sedikit demi sedikit terus melakukan pembangunan baik dalam
bidang infrastruktur jalan desa dan jalan poros kampung juga pembangunan yang
lainnya. Namun sangat disayangkan setiap tahunnya selalu ada temuan dari
Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
yang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap administrasi pajak dan laporan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) nya.
Meski dalam setiap pemeriksaan oleh tim Rekon dari Kecamatan,
Inspektorat Kabupaten, atau BPKP selalu ditemukan temuan baik dalam hal
penyetoran pajak, administrasi SPJ, atau keberadaan fisik bangunan infrastruktur
yang kurang dari ketentuan RAB dalam APBDes. Hal inilah yang menjadi fokus
perhatian penulis untuk mengatasi permasalahan ini.
Untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penggunaan
Dana Desa yang berada khususnya di Kecamatan Mancak perlu adanya suatu
perubahan agar desa bisa tertib dalam hal penyetoran pajak kegiatan maupun
administrasi SPJ yang selama ini terkadang diabaikan
Dengan adanya optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap
penyetoran pajak dan administrasi SPJ/LPJ dana desa di Kecamatan Mancak
maka desa-desa terbebas dari temuan dari setiap pemeriksaan oleh Inspektorat
maupun BPKP, dan pengajuan Dana desa tahap berikutnya tidak terhambat dan
lancar.
Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah metode Coaching Clinic.
Manfaat dari solusi yang ditawarkan adalah:
1. Bagi kecamatan Mancak yaitu terserapnya dana desa sesuai dengan APBDes,
untuk membangun desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa yaitu terserapnya Dana Desa sesuai dengan APBDes,
tertib penyetoran pajak penghasilan (PPh)/Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tertib
administrasi Laporan kegiatannya, terbebas dari setiap pemeriksaan dari tim
Rekon Kecamatan maupun dari tim audit Inspektorat/BPKP, sehingga Kepala
desa terbebas dari Aparat Penegak Hukum dan lancar untuk pengajuan Dana
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Desa tahap berikutnya

Tinjauan Pustaka
Coaching clinic adalah pembimbingan singkat dalam bentuk pelatihan atau sesi
perorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang
tertentu. Pertama kali dipopulerkan di dunia olahraga, istilah coaching clinic saat ini
tidak hanya identik dengan penguasaan keterampilan fisik saja (CoachingIndonesia,
2019). Coaching clinic kini mulai banyak digunakan di bidang lain. Salah satunya
digunakan dalam pengelolaan keuangan. Khususnya, peningkatan kompetensi
penatausaha keuangan. Klinik konsultasi pengelolaan bantuan keuangan desa ini
berupaya meminimalisir adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa,
alokasi dana desa dan bantuan keuangan desa (Tri Ayuni Anisah, Muhammad Farid
Ma’ruf, 2016).

Analisa
Dari 14 Desa di kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang diteliti oleh penulis
melalui program Coaching Clinic diperoleh hasil yang menggembirakan. Dari hasil
Naskah Hasil Audit ( NHA ) Inspektorat dari data awal terdapat kekurangan setor
pajak sebesar Rp. 172.879.544,- , setelah mendapat treatment coaching clinic
masalah sudah dapat diselesaikan dengan bukti Berita Acara Tindak lanjut.Tentu
saja, laporan ini menunjukkan bukti yang signifikan bahwa Coaching Clinic memiliki
pengaruh signifikan dalam menyelesaikan permasalahan belum optimalnya laporan
pajak.
Team Coaching Clinic telah bekerja efektif dengan melakukan pembinaan kepada
perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa. Namun, dari temua
lapangan ini harus diperkuat oleh peningkatan kualitas SDM desa secara
berkelanjutan. Artinya, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa
harus tematik, yaitu coaching clinic pengelolaan keuangan desa.
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Pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Mancak memperoleh manfaat dan
semakin baik dalam penyetoran pajak dan administrasi (SPJ/LPJ) keuangan desa.
Oknum aparat desa dengan adanya coaching clinic ini menjadi semacam warning
untuk tidak melakukan tindakan penyalahgunaan keuangan terutam setoran pajak.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang Coaching Clinic Pengelolaan Administrasi Desa di Kecamatan
Mancak Kabupaten Serang dapat disimpulkan sebagai berikut :
3. Dari hasil Naskah Hasil Audit ( NHA ) Inspektorat terdapat kekurangan setor pajak
sebesar Rp. 172.879.544,- sudah dapat diselesaikan dengan bukti Berita Acara Tindak
lanjut.
4. Team Coaching Clinic telah bekerja efektif dengan melakukan pembinaan kepada
perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa.
Pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Mancak memperoleh manfaat dan semakin
baik dalam penyetoran pajak dan administrasi (SPJ/LPJ) keuangan desa. Oknum aparat desa
dengan adanya coaching clinic ini menjadi semacam warning untuk tidak melakukan tindakan
penyalahgunaan keuangan terutam setoran pajak.
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