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ABSTRAK
Aplikasi sistem keuangan desa adalah sebuah sistem yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan.
Penerapan sistem keuangan desa merupakan aplikasi berbasis
online, telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi
penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Terdapat didalam pasal 72 dijelaskan bahwa desa juga mengelola
keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan
transfer lainnya berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak
dan retribusi kabupaten atau kota serta bantuan keuangan dari
APBD provinsi kabupaten/kota. Maka penulis melakukan penelitian
fokus pada, bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah? dan Bagaimana Perspektif Fiqh
Siyasah terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field
Research), di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten
Lampung Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data
yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan menggunakan metode
analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu pola
pikir yang mengacu pada teori serta konsep tentang pedoman sistem
keuangan desa yaitu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian dikaitkan konsep
fiqh siyasah tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Dalam Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Sistem
Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa di Kampung
Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
belum di implementasikan secara maksimal, ini dikarenakan
terbatasnya SDM yang memahami sistem aplikasi tersebut. Kendala
yang dihadapi dalam implementasi sistem keuangan desa adalah
lemahnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota,
tidak adanya payung hukum serta lemahnya pendamping dalam
memberikan arahan kepada operator yang menjalakan pengoprasian
untuk penerapan sistem keuangan desa.
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MOTTO

ْ َ ف َ إ ِ ْن أ
ۗ ُ ك إ ِ اَّل ا ل ْ ب َ ََل غ
ُ ع َر
َ ْ ك عَ ل َ ي ْ ه ِ ْم َح ف ِ ي ظ ً ب ۖ إ ِ ْن عَ ل َ ي
َ ض ىا ف َ مَ ب أ َ ْر سَ ل ْ ن َ ب
ْ َو إ ِ ن ا ب إ ِذَ ا أ َ ذَ ق ْ ن َ ب
ص ب ْ ه ُ ْم سَ ي ِّ ئ َ ة ٌ ب ِ مَ ب
َ ِاْلِ ن ْ سَ ب َن ِم ن ا ب َر ْح َم ة ً ف َ ر
ِ ُ ح ب ِ ه َ ب ۖ َو إ ِ ْن ت
ْ ت أ َ ي ْ دِ ي ه ِ ْم ف َ إ ِ ان
ْ ق َ د ا َم
اْلِ ن ْ سَ ب َن كَ ف ُ ى ٌر
Artinya: Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu
sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain
hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila
Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari
Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika
mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan
mereka

sendiri

(niscaya

mereka

ingkar)

karena

sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).
(Qs: Asy-syura : 48)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini,
terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang
terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan
kerancuan perspektif dalam memahami judul skripsi ini. Skripsi
ini berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi
di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten
Lampung Tengah)”.
Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman
dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka perlu
dijelaskan makna judul tersebut:
1. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang disusun matang dan terperinci. 1
2. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang
dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan
kualitas tata kelola keuangan desa .2
3. Pembangunan desa merupakan suatu proses pertumbuhan
ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam perubahan
struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa,
perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun
reformasi kelembagan. Pembangunan secara berencana
lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional
dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum
atau baru berkembang.3
4. Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang
membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan
1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 352.
2
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (On-line), tersedia di
http://www.bpkp.go.id (29 Maret 2020 pukul 14.00 WIB)
3
Suhardi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 20111), 9.

1

2
umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya,
berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan
dengan ajaran islam.4
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka ditarik
suatu kesimpulan bahwa maksud judul skripsi ini adalah
“Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung
Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung
Tengah)”.
B.

Latar Belakang Masalah
Desa adalah suatu daerah yang paling kecil di antara
tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa
terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat
yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara.
Pada saat perkembangan daerah di mulai desa-desa yang sudah
diberikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam
mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk
pembangunan desa yang lebih baik. 5
Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan
informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi
keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang
keuangan negara, maka perlu dilakukan pembaharuan
diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan
baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan
dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses
akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai
pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.
Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar

4

Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.
5
Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan
Daerah di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 286.

3
tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran
desa.
Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di
bantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa,
aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi sistem keuangan desa.
Pemerintah dalam mengembangkan sistem keuangan desa yaitu
untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam
mengelola keuangan desa secara efektif serta meningkatkan
transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa.
Dengan dibuatnya aplikasi sistem keuangan desa
diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja
keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya
alam yang dimilki. Aplikasi ini dikeluarkan BPKP pada tahun
2016 dan sudah mulai diterapkan di desa-desa. Di mulai pada
tahun 2016 tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi
terhadap penerapannya dan bagaimana pemerintah desa
melakukan persiapan untuk penggunaan aplikasi ini.6
Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan
transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen
penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran
(SPP), surat setoran pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes
APBDes, RAB, APBDes per sumber dana), laporan
penatausahaan (buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku
pembantu dan register).
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang
besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk
pengelolaan keuangannya serta melaksanakan pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa. Terdapat didalam pasal 72 dijelaskan bahwa
6

Jehan Mahalika, dkk, Penerapan Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa
Siwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) (Jurnal
Akutansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sam Ratulangi)

4
desa juga mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan
asli desa, pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa,
bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota serta
bantuan keuangan dari APBD provinsi kabupaten/kota.
Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya diatur
dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan desa, mengatur bahwa keuangan desa ialah
semua kewajiaban dan hak daripada desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu yang berupa barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak desa, dan
dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa pengelolaan
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta
penanggungjawaban terhadap keuangan desa.
Tujuan pengawalan keuangan desa yaitu untuk
memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam
implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat
dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah
serta pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan
keuangan desa serta akuntabel mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan.
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah
pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam
pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab
yang besar pula terhadap aparat pemerintahan desa, oleh karena
itu pemerintah desa harus bisa merapkan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan desa. Semua akhir kegiatan
penyelenggaran
pemerintahan
desa
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan
ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa
yang baik.7

7

Bintarto, Interaksi Desa -Kota dan Permasalahannya (Jakarta:
Balai Aksara, 1989), 23.

5
Penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini sifatnya
harus, karena dengan aplikasi ini, APBDes akan terkunci dalam
sistem, tidak dapat dirubah dengan komputerisasi, semua
progam perencanaan hingga realisasi akan terkunci di sistem.
Sistem keuangan desa juga menjadi syarat pencairan dana desa,
penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Kampung
Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
sudah dilakukan sejak tahun 2018. Dalam hal keuangan desa,
sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi
pemerintahan desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan
mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan
informasi.
Sistem aplikasi ini mendukung pemerintahan desa dalam
melakukan penyusunan progam desa, dengan semakin berat
dan kompleksnya tugas pemerintahan desa yang terjadi di desa,
sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa
dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga
pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih
diperhatikan.
Kampung Pekandangan setelah diterapkannya aplikasi
sistem keuangan desa ternyata masih lamban dalam laporannya,
ini karena terdapat beberapa kendala yaitu masih kurang
maksimal pelatihan atau bimbingan dari BPKP dalam
menjalankan aplikasi sistem keuangan desa dan sumber daya
manusia yang kurang memadai dalam aplikasi sistem keuangan
desa tersebut, walaupun di kampung pekandangan program ini
sudah berjalan, ungkap kepala kampung pekandangan.
Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pembangunan
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Pekandangan
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)”, untuk
menganalisis, menelaah dan mendeskripsikan proses akuntasi
pengelolaan sistem keungan desa berbasis software,
berdasarkan perspekif fikih siyasah dijadikan kajian dan
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pembahasan yang kaitannya dengan pengelolaan aplikasi
sistem keuangan desa. Untuk dapat menerapkan prinsip
akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan
sarana pendukung diantaranya sumber daya manusia yang
kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang
memadai dan dapat diandalkan.
C. Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini adalah mengenai Implementasi
Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Pekandangan
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan pada masalah yang menjadi bahan kajian dalam
penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Dalam Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana
perspektif
Fiqh
Siyasah
Terhadap
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah?
E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem
Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa di Kampung
Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung
Tengah.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan DesaDalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
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Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah
dalam studi hukum tata negara khususnya mengenai
implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam
pembangunan desa.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk fakultas syari’ah
khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya
wawasan tentang implementasi aplikasi sistem keuangan
desa dalam pembangnan desa untuk masyarakat dengan
harapan mereka bisa mengambil manfaat dari penelitian
ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Kajian pustaka merupakan acuan untuk penelitian
selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut
digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun
beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam
melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
1. Peneliti Gustin Ayu Trisha Sulina, dengan judul “Peranan
Sistem Keuangan Desa terhadap pemerintahan Desa”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem
keuangan Desa memberikan dampak positif terhadap
kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem
keuangan desa memiliki peran yang sangat penting
terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung
oleh para pegawai desa hal ini sesuai dengan tujuan dari
diterapkannya sistem keuangan desa yaitu untuk
membantu kerja pegawai desa.8

8

Sulina, I. Gusti Ayu Trisha, et al. "Peranan sistem keuangan Desa
(Sistem keuangan Desa ) terhadap kinerja pemerintah Desa (studi kasus di
Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)." JIMAT (Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8.2 (2018).
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Peneliti Muhammad Ismail, dengan judul “Sistem
Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul
adalah rendahnya pengetahuan kepala desa terkait
pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri
nomor 113 Tahun 2015. Hal ini ditambah lagi belum
adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk
membantu pengelolaan dana desa.9
Peneliti Bandiyah, dengan judul “Mengukur Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Dana Desa Sebagai Implementasi
PP nomor 47 Tahun 2014 di Kabupaten Bandung dan
Tabanan 2017”. Hasil penelitian menunjukkan secara
akuntabilitas keuangan desa belum menunjukkan
akuntabel dalam pembuatan laporan keuangan, publikasi
dana desa dan pengawasan, sedangkan berdasarkan
akuntabilitas sosial juga belum akuntabel karena pelibatan
masyarakat hanya dilakukan perwakilan di tingkat
musyawarah desa.10
Peneliti Muhammad Anur Ridwan, dengan judul “Analisis
Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada DesaBogorejo,
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Hasil
penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas keuangan desa
di desa Bogorejo setelah penerapan aplikasi sistem
keuangan desa sangat membawa perubahan yang cukup
baik di Desa Bogorejo, dengan penerapan aplikasi sistem
keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan

Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo.
"Sistem akuntansi pengelolaan dana Desa ." Jurnal Ekonomi dan
Bisnis 19.2 (2016): 323-340.
10
Bandiyah, Bandiyah. "Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Dana Desa Sebagai Implementasi PP NO 47 TAHUN 2015 di
Kabupaten Bandung Dan Tabanan 2017." Seminar Nasional Sistem
Informasi (SENASIF). Vol. 2. No. 1. 2018.
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kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka
mewujudkan tata kelola desa yang baik.11
H. Metode Penelitian
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan
dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya
metode akan memperlancar penelitian. Karena metode
penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari,
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian
untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan. 12
Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research).13 Yaitu
sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung
terhadap peristiwa dan data-data yang ada di
lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan
penelitian di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
b. Sifat Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan
gejala menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan.14 Sifat penelitian yang digunakan adalah
11

Muhammad Anur Ridwan, Analisis Aplikasi Sistem Keuangan
Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di
Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo,
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (Skripsi Program
Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung,
2019)
12
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek
(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.
13
Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial (Bandung:
Mandar Maju, 1986), 81.
14
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), 309.

10

2.

3.

15

deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian
dengan mengumpulkan data-data yang disusun,
dijelaskan,
dipresentasikan,
dan
kemudian
15
disimpulkan.
Sumber Data
Sumber data merupakan gambaran tentang suatu
keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan
dengan tenpat dan waktu, yang merupakan dasar suatu
perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan
keputusan. Adapun sumber data penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Data primer adalah data asli yang diperoleh
langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti,
dengan memakai teknik pengumpulan data berupa
observasi
(pengamatan
langsung
terhadap
penelitian),
interview
(wawancara)
dan
dokumentasi.
b. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk
jadi dan diperoleh dari dokumen-dokumen, catatancatatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya
yang relevan dalam melengkapi data primer
penelitian.16
c. Data tersier yaitu sumber bahan hukum sebagai
pelengkap bahan hukum premier dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia,
jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel
yang dapat mendukung penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data didalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika,
Cetakan Ketiga, 2011), 105.
16
Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset,
2004), 45.
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melalui pengamatan dan penginderaan.17 Observasi
ini dilakukan secara langsung ke lapngan untuk
melakukan pengamatan terhadap implementasi
Aplikasi
Sistem
keuangan
Desa
dalam
pembangunan Desa di Kampung Pekandangan
Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
b. Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan
data dengan cara bertanya langsung kepada
responden.18
c. Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya.19
Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat
memberikan informasi kepada peneliti, orang tersebut
dipilih dengan pertimbangan dan kriteria tertentu dan
disebut sebagai informan. Yang menjadi informan antara
lain dari instansi seperti kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Bappeko/bappeda yang disesuaikan
dengan lokasi penelitian, masyarakat, penggiat
lingkungan, dan lain-lain.20
Dalam penelitian ini tidak ada populasi informan
atau narasumber, melainkan populasi subjeknya. Informan
tersebut tidak dijadikan sample melainkan dipilih mana
informan kunci dan informan pelengkap. Yang dijadikan
Informan dalam penelitian ini adalah aparatur kampung
yang berjumlah 4 orang, yang terdiri dari kepala kampung
1 orang, sekretaris kampung 1 orang, kepala urusan

Burhan Sungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenadamedia
Group, cetakan kelima, 2011), 118.
18
Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai
(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), 192.
19
Ibid, 274.
20
S. Amina Roikan, pengantar metode penelitian kualitatif ilmu
politik (Jakarta: : Kencana, cetakan pertama, 2019), 68.

12

5.

6.

21

keuangan/bendahara 1 orang, Badan Permusyawaratan
kampung 1 orang.
Metode Pengolahan Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam
memperoleh data ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumusan-rumusan tertentu. Data yang telah
dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada
umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.
Editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data
yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan
meragukan.21 Mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah
sesuai/ relevan dengan masalah.
b.
Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan
masalah.22
Analisis Data
Dalam hal ini setelah penulis melakukan data baik
dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data
tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode
analisa deskriptif kualitatif, maksudnya adalah bahwa
analisa ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan
implementasi sistem keuangan desa dalam pembangunan
desa .
Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan
cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang
mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan
kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum
mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan
dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang

Susiadi, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian
dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.
22
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.
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berkenaan dengan implementasi sistem keuangan desa
dalam pembangunan desa di kampung pekandangan
kecamatan pubian kabupaten lampung tengah.
Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahsan skripsi ini terbagi menjadi
tiga bagian yakni, diantaranya:
1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari Bab I berisi tentang
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian
dan sistematika penelitian.
2. Bagian Inti
Bagian ini terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat
penelitian.
b. Bab II Landasan Teori, memuat uraian tentang
tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang
relevan dan terkait dengan tema skripsi.
c. Bab III Deskripsi Onjek Penelitian, memuat secara
rinci metode penelitian yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan gambaran umun objek penelitian
beserta justifikasi/alasannya, dan penyajian fakta dan
data lapangan.
d. Bab IV Analisis Penelitian, Berisi analisis data
penelitian serta temuan penelitian. Klasifikasi bahasan
disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan
rumusan masalah atau fokus penelitiannya.
e. Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan,
saran-saran
atau
rekomendasi.
Kesimpulan
menyajikan secara ringkas seluruh penemuan
penelitian yang ada hubungannya dengan maslah
penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil
analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan
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berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai
langkah-kangkah apa yang perlu diambil oleh pihakpihak terkait dengan penelitian selanjutnya.
Bagian Akhir
Bagian ini memuat daftar rujukan serta lampiranlampiran yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyasah
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan
mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di
bidang hukum agama yurisprudensi islam. Secara
etimologi fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau
paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman
yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan
perbuatan. Dengan kata lain fiqh merupakan pengertian
atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan
perbuatan manusia. 23
Secara etimologis fiqh adalah pengetahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci
yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil
dari dasar-dasarnya al-qur’an dan sunnah. Jadi fiqh
menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum
agama islam yang bersumber dari al-qur’an dan sunnah
yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dari
ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan
mengenai hukum agama islam.24
Kata fiqh berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan
yang artinya paham yang mendalam. Fiqh adalah upaya
sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukumhukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.25
Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur,
mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Secara
kebahasaan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan
23

Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23.
24
Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 27.
25
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.
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membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politik untuk mencapai tujuan sesuatu. 26
Tujuan didirikannya suatu negara menurut Almawardi untuk meneruskan tugas-tugas kenabian dalam
memelihara negara serta menciptakan ketertiban sosial.
Seperti dalam kajian Fiqh Siyasah Mali’yah (kebijakan
politik
ekono,I
dan
moneter),
pengaturannya
diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, faktor yang
berhubungan dengan siyasah mali’yah yaitu tentang harta
serta kekuasaan atau pemerintahan, dimana pendapatan
dan pengeluaran sangat berkaitan dengan keuangan
negara. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah
suatu tatanan yang berguna untuk mengatur kemaslahatan
masyarkat dalam ketatanegaraan bangsa dan bernegara.
Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh
siyasah maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini
dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Tidak jarang
pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan
pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh
lain pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum
fakultas syariah yang membagi fiqh siyasah menjadi 4
bidang yaitu:
a. Fiqh Dustury
b. Fiqh Maliy
c. Fiqh Dawli
d. Fiqh Harbiy27
Menurut imam al-mawardi seperti yang dituangkan
berdasarkan karangan fiqh siyasah nya yaitu al ahkam al
sulthaniyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup
fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
a. Siyasah Dustur’iyah
b. Siyasah Maliyah
c. Siyasah Qadla’iyyah
d. Siyasah Harbiyyah
26
27

Muhammad Iqbal, Ibid, 3.
Djazuli, Ibid, 30.
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Siyasah Iddariyyah28
Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy salah satu Ulama
terkemuka di Indonesia, menyebutkan ruang lingkup fiqh
siyasah dibagi menjadi delapan kajian, yaitu:
a. Siyasah Dustur’iyah Syar’iyah (Politik Pembuat
Perundang-undangan).
b. Siyasah Qadla’iyah Syar’iyah (Politik Peradilan)
c. Siyasah Maliyah Syar’iyah (Politik Ekonomi dan
Moneter)
d. Siyasah Tasr’iyah syar’iyah (Politik Hukum)
e. Siyasah Idhariyah Syar’iyah (Politik Administrasi
Negara)
f. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah
(Politik Hubungan Internasional)
g. Siyasah Harbiyah Syar’iyah (Politik Peperangan)
h. Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah (Politik Pelaksanaan
Perundang-Undangan).29
Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya
dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai.
Pembidangan fiqh siyasah telah selesai, dan akan berubah
sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang
kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan
siyasah. Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, fiqh siyasah
merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup
banyak menarik perhatian para ulama, ini karena masalah
politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan
dan berdampak luas bagi kehidupan manusia.30
e.

28

Ali bin Muhammad al-mawardi, Al Ahkam al-Siltaniyyah wa al
wilayah al Diniyyah, (Beruit: Dar al-kutb al-Alamiyyah, 2006), 13.
29
T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar,iyah,
(Yogyakarta: Madah, t.t.p), h.8, dikutip Oleh Muhammad Iqbal. “Fiqh
Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Pranadamedia,
2014), 15.
30
Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam
Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern." Al-'Adalah 12.1
(2014):
103-118.
(On-line)
Tersedia
di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178 (Diakses
pada 13 Januari 2021 pukul 02.45 WIB)
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Sumber Hukum Fiqh Siyasah
Sebagai sumber hukum islam, Al-qura’an banyak
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum fiqh
siyasah. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu
mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh
Siyasah ada tiga bagian, yaitu: Al-Qur’an dan As-Sunnah,
Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur’an dan as-Sunnah
dan peninggalan kaum muslimin terdahulu. 31 Oleh karena
itu, hukum Syari’ah dalam Al-qur’an tidak serta merta
sebagai bentuk final, tetapi secara bertahap, dengan
maksud agar tidak dikejutkan dengan syari’at yang tibatiba, karenanya Al-qur’an selalu hadir dengan kondisi dan
realitas saat itu.32
Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek
pembahasan ini pada surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yakni:

ٰٓ ٌاْلهه ه
ه
اس اَ ْى
ِ َ ْ ّللا يَأْ ُه ُر ُك ْن اَ ْى تُ َؤ ُّدّا
َ ّ اِ َّى
ِ ٌَّت اِ هلى اَ ُْلَِِ ۙا َّاِ َذا َح َك ْوتُ ْن بَيْيَ ال
ه
ه
) - ص ْيرًا
ِ َّللا َكاىَ َس ِو ْيع ًۢا ب
َ ّ ّللا ًِ ِع َّوا يَ ِعظ ُ ُك ْن ِب َٖ ۗ اِ َّى
َ ّ تَحْ ُك ُوْْ ا بِا ْل َع ْد ِل ۗ اِ َّى
(٨٥ -الٌساء
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat”.(QS An-Nisa: 58)33

31

Fathiyah al-Nabrawi, Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah alIslamiyah, (Kairo: al- Mathba’ah al-Jadidah.t.tp), 27.
32
Mahmudin Bunyamin, “Adam Al-Haraj: A Rukhshah Application
in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life” Jurnal AlAdalah, Vol. 15, Nomor 1, 2018, h. 109. (On-line) Tersedia di
http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1975
(Diakses pada 13 Januari 2021 pukul 02.10 WIB)
33
Al-qur’an dan Terjemahannya, (Mujamma Al Malik Fahd Li
Thiba’at Al Mush-Haf Asy-Syarif Madinah Al Munawwarah P.O Box
6262)
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ه
َ ْ ّللا َّاَ ِط ْيعُْا ال َّرسُْْ َل َّاُّ ِلى
اْل ْه ِر ِه ٌْ ُك ْۚ ْن فَا ِ ْى
َ ّ هيٰٓاَيَُِّا الَّ ِر ْييَ ها َهٌُ ْْٰٓا اَ ِط ْيعُْا
ه
ّ تٌََا َز ْعتُ ْن فِ ْي َش ْي ٍء فَ ُر ُّدّْ ٍُ اِلَى ه
اّلل َّا ْليَْْ ِم
ِ ّ ّللاِ َّال َّرسُْْ ِل اِ ْى ُك ٌْتُ ْن تُ ْؤ ِهٌُْْ ىَ ِب
( ْ ه٨٥-تَأْ ِّي ًْل )الٌساء
ُاْل ِخ ۗ ِر هذلِكَ َخ ْي ٌر َّّاَحْ َسي

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri
(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS An-Nisa:
59)34
Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang
kekuasaan (pemerintah) yang punya
kewajiban
menyampaikan amanat kepada yang berhak dan
menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59
berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat
dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib
menaati Allah dan Rasul-nya serta mematuhi pemerintah.35
Menurut Ahmad Sukarja yang mengungkapkan
bahwa sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu
sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar
politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan,
adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturanaturan yang pernah dibuat sebelumnya. 36
Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh
siyasah adalah metode ushul fiqh, yaitu: qiyas, istihsan,
maslahah mursalah, istishab, sad zari’ah dan urf, yang
terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidahkaidah fiqh. Misalnya, ijtihad Khalifah Umar dengan
34

Ibid,
Ibn Thaimiyah, Al Siyasah fi Islah al Ra’iyat dar Al-Kutub alArabiyat, (Beruit, 1996), 4
36
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar
1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam
masyarakat yang majemuk. Penerbit Universitas Indonesia, 1995, 11.
35
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37

memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk
bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai
penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan
yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum’at, dan ijtihad Ali
ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.
Siyasah Dustur’iyah
Siyasah Dustur’iyah adalah bagian dari fiqh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara,
agar sejalan dengan syariat islam. Suatu negara tentu
membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu
negara. Karena tanpa adanya aturan yang jelas keadaan
suatu negara tentu tidak akan berjalan dengan baik. Untuk
itulah diperlukan adanya aturan atau kebijakan untuk
menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai
kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fiqh siyasah
dustur’iyah, karena ini menyangkut hal-hal yang mendasar
dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara
dengan kepala negaranya.
Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa
Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa
Indonesia. Artinya, undang-undang itu konstitusinya
mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukun islam,
yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai
akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang
berhubungan dengan ketatanegaraan. 37
Siyasah dustur’iyah adalah hal yang mengatur atau
kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau
pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini
berarti dapat disimpulkan bahwa siyasah dustur’iyah
adalah kajian terpenting dalam suatu negara karena hal ini
menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu
keharmonisan antara warga negara dengan kepala
negaranya.

Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam,
(Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.
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Siyasah dustur’iyah menurut tata bahasanya terdiri
dari dua suku kata siyasah serta dusturiyah. Arti siyasah
yaitu mengatur, sedangkan dusturiyah adalah undangundang atau peraturan. Secara umum siyasah dustur’iyah
adalah keputusan kepala negara dalam mengambil
keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.38
Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama
anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak
tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).
J. Suyuthi Pulungan mendefinisikan siyasah
dustur’iyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang
di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam
mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah
dustur’iyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara,
karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari
suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara
dengan kepala negaranya. 39
Konsep siyasah dustur’iyah terbagi menjadi dua
aspek yaitu:
a. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam
segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat
termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan
aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak
manusia.
b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama
dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi
dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur
tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar
mencapai kemaslahatan bersama.
Siyasah dustur’iyah mencakup bidang kehidupan
yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan
38

Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam
Fiqh Siyasah, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
IAIN Lampung, 2014), 38.
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tersebut, dan persoalan siyasah dustur’iyah umumnya
tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli,
baik ayat-ayat Al-qur’an maupun hadis, maqosidu syariah,
dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat,
yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah
karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk
didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak
seluruhnya.40
Fiqh siyasah dustur’iyah apabila dilihat dari sisi lain
terdapat beberapa bidang yaitu:
a. Siyasah Tasr'iyah
Siyasah tasr'iyah termasuk dalam persolan
Ahlu Hali Wal Aqdi yaitu, perwakilan persoaln rakyat.
Hubungan muslim dan non muslim dalam satu
negara, seperti Undang-undang dasar, Peraturan
Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
Dalam kajian Fiqh siyasah dustur’iyah, legislasi atau
kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah
tasri'iyah , yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan
legislatif ini dilaksanakan oleh Ahlul Halli Wal
Aqdi:41
Secara harfiyah, Ahlul Halli Wal Aqdi berarti
orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para
ahli fiqh Siyasah, menyebutkan pengertian Ahlul
Halli Wal Aqdi sebagai orang yang memiliki
kewenangan untuk memutuskan dan menentukan
sesuatu atas nama umat atau rakyat. Dengan kata lain,
Ahlul Halli Wal Aqdi adalah lembaga perwakilan
yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau
suara masyarakat. Anggota Ahlul Halli Wal Aqdi
terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai
kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain
40
41

Djazuli, Ibid, 48.
Muhammad Iqbal, Ibid, 137.
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42
43

bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara
sebagai pemimpin pemerintahan. 42
Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat
dirumuskan, sebagai berikut:
1)
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk
menetapkan hukum yang akan diberlakukan
dalam masyarakat islam
2)
Masyarakat islam yang akan melaksnakan
3)
Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan
nilai dasar syari'at islam
Siyasah Tanfidz’iyah
Siyasah
tanfidz’iyah
adalah
tugas
melaksanakan
undang-undang.
Untuk
melaksanakannya, negara memilki kekuasaan ekskutif
(al-sulthah al-tanfidz’iyah), Negara memiliki
kewenangan
untuk
menjabarkan
dan
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah
dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan
kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam
negeri, maupun hubungan dengan negara lain
(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi
kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara)
dibantu oleh para pembantunya. Sebagaimana halnya
kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang
dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan
politik kekuasaan ekskutif juga harus sesuai dengan
semangat nash dan kemaslahatan. 43
Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam
islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan
dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil
amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif
saja melainkan juga untuk lembaga legislatif,
yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih
luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara

Ibid, 138.
Muhammad Iqbal, Ibid, 158.
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44

mayoritas islam dan menganut sistem presidensial
seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda
untuk menjalankan urusan pemerintahan dan
kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundangundangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila
dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi
kemaslahatan umat.
Siyasah Qadla'iyah
Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah
kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas
dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep fiqh
siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai
siyasah qadla'iyah. Lembaga peradilan dalam fiqh
siyasah dikenal denganq qadla'iyah yang berasal dari
kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk
untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan
putusan berdasarkan hukum islam.
Menurut ilmu bahasa arti qaḍa antara lain
menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum
atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan dari segi
istilah ahli fiqih, qaḍa berarti lembaga hukum dan
perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh
seseorang yang mempunyai wilayah umum atau
menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan
orang mengikutinya. 44
Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah
untuk menegakkan kebenaran dan menjamin
terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan
negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala
negara serta menjamin kepastian hukum demi
kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut.
Penetapan syariat islam bertujuan untuk menciptakan

Saiful Aziz, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem
Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas
Wahid Hasyim Semarang, 2016)
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kemaslahatan. Tugas Al – Sulthahal qadla’iyah
adalah mempertahankan hukum dan perundangundangan yang telah diciptakan oleh lembaga
legislatif.
Siyasah Idar’iyah
Kata Idar’iyah merupakan masdar dari kata
adara asy-syay’ayudiruhuidarah, yang artinya
mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam siyasah
idar’iyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat
diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu
sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau
kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan
administrasi terdapat tiga indikator yaitu: sederhana
dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional
dalam penanganan.45
Para ulama terdahulu umumnya mengkaji
tentang pemerintahan dari pada negara, antara lain:
1)
Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya
mempunyai arti yang teoritis dan tidaak
mempunyai arti yang praktis sebab setiap
perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah
perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret
lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk
menjalankan pemerintah.46
2)
Karena sangat eratnya hubungan antara
pemerintah dan negara, negara tidak dapat
berpisah dari pemerintah, demikian pula
pemerintah hanya mungkin ada sebagai
organisasi yang disusun dan digunakan sebagai
alat negara.47

Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan
Administrasi, Alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, (Jakarta: HTI-Press,
2008), 221.
46
Muchtar Affandi, Ilmu - ilmu Kenegaraan, (Alumni, Bandung
1971), 155.
47
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48
49

Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya
kepada kepala negara (imam), karena yang
konkret adalah orang-orang yang menjalankan
pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh
kepala negara (imam). 48
4)
Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa
masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh
umat islam setelah rasulullah wafat adalah
masalah kepala negara, oleh karena itu logis
sekali apabila para fuqaha memberikan
perhatian yang khusus kepada masalah kepala
negara dn pemerintahan ketimbang masalah
kenegaraan lainnya. 49
Siyasah Tanfidz’iah
Siyasah tanfidz’iah adalah tugas melaksanakan
undang-undang, dalam pelaksanakannya negara memilki
kekuasaan ekskutif (al-sulthah al-tanfidz’iah). Di sini
negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan perundangundangan yang telah
dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan
kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam
negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan
dengan negara lain (hubungan internasional).
Fiqh siyasah tanfidz’iah, menurut al-Maududi
lembaga eksekutif dalam islam menyatakan istilah ul alamir dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah
ul al-amir tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif
saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan
untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun di karenakan
praktek pemerintahan islam yang tidak menyebut istilah
khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang
bertugas melaksanakan perundang-undangan seperti
Diwan al-Kharuj (dewan pajak), Diwan al-Ah Das
(kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris,
Dzajuli, 49.
Ibid, 49.
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pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), Sahib al-Bait
al-Mal (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah ada
sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab. Berdasarkan
al-qur’an dan al-sunnah, umat islam di perintahkan untuk
mentaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak
melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. 50
Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah
(kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet
atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan
kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu
negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya
kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari
semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik
kekuasaan ekskutif juga harus sesuai dengan semangat
nashsh dan kemaslahatan. 51
Untuk menjalankan amanah tersebut maka
diperlukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam menentukan perumusan kebijkan publik pada
umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.
Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam
mewujudkan kemaslahatan warga negara, maka bentuk
kekuasaan al-sulthah al-tanfidz’iah diantaranya, yaitu:
a. Imamah/Imam, dalam fiqh siyasah, kata Imamah
biasanya diidentifikasikan dengan khilafah. Keduanya
menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi
dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak
digunakan oleh kalangan syi’ah, sedangkan istilah
khilafah lebih populer penggunaannya dalam
masyarakat Sunni. Imamah berasl dari kata umat,
jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau
bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation,
people. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang
50

Abu A’la Al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan,
1993), 247.
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52

di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak
menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah
orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh
maupun tidak.
Dengan demikian, secara harfiyah imam
artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak
dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah
menurut doktrin syi’ah adalah tentang kepemimpinan
politik dan spiritual dalam khilafah yang harus
dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan
Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi
Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi SAW
menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi
Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah
Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi khalifah,
sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan
itu. Karena itu keluarga Nabi SAW tersebut tidak
segera berbai’at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu
pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya
juga.52
Khilafah/Khalifah, Kata khalifah menurut bahasa
yang bentuk jama’nya (plural) khulafa dan khalaifah
adalah berasal dari kata khalafa yang artinya
pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat
orang lain dalam beberapa persoalan. 53 Sedangkan
Khilafah dalam terminologi politik islam ialah sistem
pemerintahan islam yang meneruskan sistem
pemerintahan Rasulullah saw. dengan segala
aspeknya yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah saw. Dengan demikian,maka Khalifah
ialah pemimpin tertinggi umat islam sedunia, atau
disebut juga dengan Imam a’zham yang sekaligus

Abdul Syukur al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri
Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur, (Yogyakarta: Al-Saufa,
2014), 117.
53
J. Suyuthi Pulungan, Ibid, 48.
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menjadi pemimpin negara islam sedunia atau lazim
juga disebut dengan Khalifat al-Muslimin.54
Pada dasarnya tugas dan kewajiban yang diemban
oleh Khalîfah sangat berat, karena tugas
kepemimpinannya bukan untuk wilayah atau
sekelompok umat islam tertentu, akan tetapi mecakup
seluruh umat islam di dunia. Kedudukan sebagai
kepala negara tersebut adalah mengurus segalaurusan
yang sentral, yang memiliki tugas utama
melaksanakan kebijakan politik dan pemerintahan
baik di dalam maupun ke luar.
c. Imarah/Amir, Imarah merupakan masdar dari amira
yang berarti pemerintahan kata amir bermakna
pemimpin. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur
Rasyidin istilah amir digunakan sebagai gelar untuk
penguasa daerahatau gubernur, dan komandan
militer (amir al-jaisy atau amir alJund).55
Seorang Amir didefinisikan sebagai seorang
penguasa yang melaksanakan segala urusan
pemerintahan. Secara umum penggunaan kata Amir
yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul
dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa’idah. Gelar
Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada
khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abass’iyah
banyak amir membatasi hubungan dengan
pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinastidinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun. 56
d. Wizarah/Wazir, Imam al-Mawardi menjelaskan
secara rinci asal usul kata wizarah/wazir. Pertama,
istilah wazir berasal dari kata al wizar yang berarti
al-tsuql yaitu beban, karena wazir memikul tugas
54
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yang dibebankan oleh kepala negara (khalifah)
kepadanya. Kedua, diambil dari kata al-wazar
berarti tempat kembali (malja’), karena kepala
negara (khalifah) membutuhkan pemikiran dan
pendapat atau Kata wizarah diambil dari kata alwazr yang berarti al-tsuql atau bantuan dari wazir
sebagai tempat kembali untuk menentukan dan
memutuskan kebijakan-kebijakan negara. Ketiga,
juga berasal dari kata al-azr yang berarti al-Zhuhr
yaitu punggung, ini sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai tulang punggung untuk
melaksanakan kekuasaan kepala negara (khalifah).57
Dalam First Encyclopedia of Islam disebutkan
bahwa kata wizarah/wazir ini diadopsi dari bahasa
Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal
dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan
(hakim). Dengan pengertian ini maka wazir adalah
nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau
kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya
berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik
demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang
bersangkutan.58
Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:
(1) Wizarah
al-Tafwidz’iyah
(Kementerian
Delegatori), wazir al-tafwidh dijelaskan oleh
Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam alSulthaniyah adalah orang yang diangkat dan
diserahi kewenangan oleh imam (khalifah)
untuk menjadi pembantu imam (khalifah)
dalam menangani berbagai urusan (negara dan
pemerintahan) dengan pendapatnya, serta
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memutuskan urusan tersebut berdasarkan
ijtihadnya sendiri.59
Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu
khalifah yang membantu dalam semua tugastugas kekhilafahan (pemerintahan) dan
memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap
tugas kekhilafahan. Baik yang dilimpahkan
oleh khalifah ataupun tidak, sebab wazir al
tafwidh telah mendapat penyerahan wewenang
secara umum. Akan tetapi, wazir al-tafwidh
wajib melaporkan setiap tindakan yang sedang
dia lakukan kepada khalifah. 60
Hal tersebut dikarenakan wazir altafwidh merupakan pembantu khalifah dan
bukan khalifah itu sendiri, sehingga tidak
independent, bahkan wazir al-tafwidh harus
melaporkan setiap tindakannya kepada
khalifah, baik urusan yang kecil maupun besar.
Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar
ketika menjadi wazir Abu Bakar, dimana Umar
senantiasa melaporkan apa yang menjadi
kebijakannya kepada khalifah Abu Bakar.
Kemudian dia selalu melaksanakan sesuai
dengan apa yang menjadi keputusan khalifah
Abu Bakar.61
Berdasarkan kewengan tersebut di atas,
menunjukkan bahwa wewenang wazir altafwidh sebagai pembantu khalifah sangat luas.
Hal ini disebabkan adanya mandat yang
diberikan khalifah kepada wazir al-tafwidh
untuk mengurus segala urusan kenegaraan dan
59
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(2)

62

pemerintahan secara kompleks. Wazir altafwidh dalam menjalankan kewenangannya
adalah bertindak sebagaimana tugas yang
diemban khalifah dalam menjalankan amanah
pemerintahan. Meskipun demikian, dengan
melihat kedudukannya yakni sebagai pembantu
khalifah, maka segala tindakan atau keputusan
kebijakan yang akan atau telah dikerjakan oleh
wazir al-tafwidh adalah tetap berdasarkan pada
keputusan khalifah sendiri sebagai bentuk
kontrol khalifah terhadap wazir al-tafwidh nya.
Hal ini menunjukkan bahwa yang bertanggung
jawab penuh terhadap urusan rakyat atau
negara adalah tetap di tangan kekuasaan
khalifah secara mutlak.
Wizarah
al-Tanfidz’iyah
(Kementerian
Pelaksana), wazir al-tanfidz adalah seorang
wazir (pembantu) yang diangkat oleh seorang
khalifah untuk membantunya dalam urusan
operasional dan senantiasa menyertai khalifah
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. wazir altanfidz adalah seorang mediator (perantara)
yang menjadi penghubung antara imam/
khalifah dengan rakyat. 62
Tugas seorang wazir al-tanfidz adalah
melaksanakan perintah imam (khalifah),
merealisasikan
titahnya,
menindaklanjuti
keputusannya, menginformasikan pelantikan
pejabat, mempersiapkan pasukan, serta
melaporkan informasi-informasi penting dan
actual kepada imam (khalifah) agar ia dapat
menanganinya sesuai perintah imam (khalifah).
Dengan demikian, maka wazir al-tanfidz hanya
berperan
melaksanakan
tugas
yang
diperintahkan oleh imam (khalifah) dan

Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Ibid, 52.
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menjalankan apa yang telah diputuskan oleh
imam (khalifah), sebab kedudukan wazir altanfidz adalah tidak lebih dari seorang mediator
(duta).63
Syarat menjadi seorang wazir al-tanfidz
adalah harus memiliki tujuh sifat utama, yaitu;
amanah, jujur, tidak bersikap rakus dengan
harta agar tidak menjadikannya mudah
menerima suap, tidak senang bermusuhan dan
bertengkar dengan orang lain, harus seorang
laki laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe
orang yang suka menuruti hawa nafsunya yang
dapat menyelewengkannya dari kebenaran
Dalam sejarah islam, pada masa Rasulullah
SAW kedudukan wazir sebagai pembantu dapat
dilihat dari peran Abu Bakr dalam membantu
Rasulullah SAW menjalankan tugas-tugas kerasulan
dan kenegaraan, di mana Abu Bakr berperan penting
sebagai partner setia nabi Muhammad SAW. Di
anatara salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah
kesetiannya yang selalu menemani nabi Muhammad
SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan sesampai
di Madinah, Abu Bakar serta sahabat-sahabat lainnyasering dijadikan sebagai teman bermusyawarah dalam
memutuskan berbagai persoalan umat. Sampai
akhirnya pada masa terakhir kehidupan Rasulullah
SAW, Abu Bakar juga menjadi pengganti Nabi untuk
mengimami umat islam shalat berjamaah. 64
Peran yang sama juga dimainkan oleh Utsman
ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib sebagai wazir ketika
Umar
ibn
al-Khaththab
menjadi
khalifah
menggantikan kedudukan Abu Bakar. Khalifah Umar
lebih banyak melakukan musyawarah meminta
63

Ibid, 53.
Abd al-Wahid al-Najjar, Al-Khulafa’ al-Rasyidin (Dar al-Kutub
al-Ilmiyat, Bairut, 1990), 315.
64

34
pendapat kedua sahabat ini dalam urusan
kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan
dan perluasan wilayah kekuasaan islam, khalifah
Umar melakukan berbagai perbaikan sistem
pemerintahan negara, dengan mulai adanya
pembentukan lembaga-lembaga formal seperti
departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Khalifah
Umar mengangkat beberapa sahabat yang profesional
dan memiliki kemampuan untuk menangani urusanurusan kenegaraan. Namun demikian, pada masa ini
juga masih belum dikenal istilah wazir sebagai
pembantu khalifah. Adapun lembaga formal yang
dibentuk ini adalah disebut dengan diwan. 65
Pada masa dinasti Bani Umaiyah juga tidak
terdapat perubahan yang prinsip di dalam
pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya
yang terjadi perubahan dari sistem demokrasi
egalitarian (syura) menjadi monarki absolut, setelah
masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami
kehancuran, kemudian pemerintahan Islam dikuasai
oleh Bani Abbas’iyah. Pada masa pemerintahan Bani
Abbas inilah istilah wazir mulai digunakan untuk
lembaga formal kenegaraan. Wazir pertama yang
diangkat oleh khalifah Abu al-Abbas al-Saffah pada
masa tersebut adalah Abu Salamah al-Khallal.66
Siyasah Dustur’iyah adalah hal yang mengatur atau
kebijakan yang diambil oleh kepala Negara atau
pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini
berarti dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dustur’iyah
adalah kajian terpenting dalam suatu negara karena hal ini
menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara
yaitu, undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk
pemerintahan, membatasi kekuasaaan penguasa dan
penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang
65
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ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hakhak perorangan dan lembaga negara yang berhubungan
dengan kemaslahatan masyarakat.
Adapun siyasah tanfidziah adalah upaya lembaga
dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang
berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal
ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu
negara baik legislasi maupun regulasi, serta kebijaksanaan
dalam penerapannya. Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman,
fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang
bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama,
ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait
dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan
manusia.
B.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa
1.
Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Sistem keuangan desa adalah sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan
kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat
akuntabel dan transparan. Penerapan sistem keuangan
desa merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan
user id dan password desa untuk bisa menggunakannya,
penerpannya menggunakan database Microsoft acess
sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi sistem
keuangan desa merupakan alat untuk mewujudkan
pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif
sehingga penggunaannya bersifat online.
Di mulai dari pengisian data umum, yaitu proses
utama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum
maka aka nada proses yang tidak dapat dilakukan, hal
yang harus diperhatikan bahwa parlementer data umum
di kelola oleh administrator pada tingkat Kabupaten.
Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan
pengubahan atau penambahan tanpa izin dari kabupaten.
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Menu data umum ini digunakan untuk melakukan
penginputan data umum pemerintahan daerah yang
menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, seperti
alamat, pemda, ibukota dan anggaran. Pengisian data
umum ini bertujuan agar tidak dapat dipertukarkan antar
pemda. Setelah kabupaten melakukan pengisian data
umum, maka kecamatan dan desa melakukan pengisian
parameter data kecamatan dan desa, berupa kode
kecamatan dan kode desa sesuai dengan wilayah
administrative, selanjutnya adalah pilih menu data entri,
secara umum menu data entri terbagi atas 4 kelompok
menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan
keuangan desa. Pengelompokkan data entri yang
dimaksud yaitu:
a.
Modul perencanaan, modul ini digunkan untuk
mengentri data perencanaan desa mulai dari
Renstras Desa , RPJMDes, RKPDes.
b.
Modul penganggaran, yaitu kelompok menu yang
digunakan untuk melakukan proses penyusunan
anggaran dengan output utama adalah APBDes.
c.
Modul penatausahaan, yaitu kelompok menu yang
digunakan untuk melakukan proses penatausahaan
dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDes yang
meliputi SPP, pencairan dan pertanggungjawaban.
Output utama menu ini adalah buku-buku
penatausahaan keuangan desa, hal ini harus
dipersiapkan
d.
Modul pembukuan, yaitu kelompok menu dalam
rangka
mengahasilkan
laporan
keuangan
pemerintah desa yang meliputi laporan
pelaksanaan anggaran APBDes dan laporam
kekayaan milik desa. Menu laporan pembukuan
digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang
harus disajikan oleh pemerintah desa.
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2.

67

Sejarah Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa
telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka
mengantisipasi penerapan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan
adanya perhatian lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan
Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi,
lounching aplikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13
Juli 2015.
Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada
awalnya dikembangkan oleh perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan dilingkungan
BPKP pada Bulan Mei 2015. Aplikasi ini perdana
diimplementasikan di pemerintahan Kabupaten Mamasa
pada bulan Juni 2015. Keberhasilan pengembangan atas
aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala
BPKP Bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan
daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance
(QA). Terhitung sejak tanggal 13 juli 2015
pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil
alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang
Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
BPKP Pusat di Jakarta.67
Penggunaan aplikasi keuangan desa harus
mendapat persetujuan dari BPKP selaku pengembang
aplikasi. Pemerintah daerah dapat mengajukan
permohonan penggunaan aplikasi ini pada perwakilan
BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar
diapat dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga
dapat diterapkan pada seluruh desa. Persetujuan
penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan
kode validasi pemerintah daerah yang dikeluarkan secara
resmi oleh BPKP.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan” (On-line),
tersedia di: http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa
.bpkp (20 Oktober 2020)
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3.

4.

Dasar Hukum Pengembangan Aplikasi Sistem
Keuangan Desa
Dasar hukum pengembangan aplikasi sistem
keuangan desa diantaranya sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa.
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang dana desa yang bersumber dari
APBN.
d.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
e.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
f.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun
2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa.
Praktik Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014
memberikan mandat kepada pemerintah untuk
mengalokasikan dana desa, yang dianggarkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) dan sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
Menciptakan pengelolaan dana desa yang
akuntabel diperlukan mekanisme pengawasan dengan
melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, camat, badan
permusyawaratan desa (BPD), pendamping tingkat desa,
dan badan Pemeriksa keuangan (BPK), bahkan komisi
pemberantasan korupsi juga dapat dilibatkan untuk
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melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.
Sedangkan kementerian yang melakukan pengawasan
dana desa yaitu kementerian keuangan, kementerian
dalam negeri, dan kementerian desa PDTT.
Aplikasi sistem keuangan desa dibuat dalam
rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem
keuangan desa yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Aplikasi sistem keuangan desa ini diberlakukan di
seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk
membantu desa dalam melaksanakan tata kelola
keuangan secara efektif dan efisien.
Dibawah ini akan dijelaskan mengenai gambaran
aplikasi sistem keuangan desa v.2.0 adalah sebagai
berikut :
Gambar 1.0
Tampilan awal aplikasi sistem keuangan Desa

Berdasrakan Permendagri nomor 20 tahun 2018,
menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan
asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
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dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDes
merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa
1 (satu) tahun anggaran. Menu data entri merupakan
menu yang digunakan oleh pemerintah desa,
pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari:
a.
Modul Perencanaan, merupakan kelompok menu
yang digunakan untuk merekam data umum desa,
RPJMDes dan RKPDes.
1) Menu Data Umum dan RPJMDes digunakan
untuk melakukan penginputan data umum
pemerintah desa seperti nama kepala desa,
nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan
tanggal PAK.

Gambar 1.1
Data Umum Desa

2)

Menu RPJM Desa
digunakan untuk
melakukan penginputan data perencanaan
pemerintah desa seperti bidang, sub bidang,
kegiatan, dan rincian dana indikatif.
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Gambar 1.2
Rencana Kegiatan Desa

b.

Modul Penganggaran, merupakan kelompok menu
yang digunakan untuk melakukan proses
penyusunan anggaran dengan output utama
APBDes dan penjabaran APBDes, antara lain:
1) Bidang dan Kegiatan dilakukan untuk
memilih dan melakukan penginputan data
bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan
pada tahun anggaran berjalan.
Gambar 1.3
Data bidang dan kegiatan

2)

Pendapatan digunakan untuk melakukan
penginputan data anggaran pendapatan
pemerintah desa. Pendapatan tersebut dapat
berupa hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil
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pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa
lainnya, hasil swadaya, dana desa, alokasi
dana desa, dan pendapatan hibah dari
pemerintah pusat.
Gambar 1.4
Data pendapatan desa

3)

4)

Menu Belanja digunakan untuk melakukan
penginputan
data
anggaran
belanja
pemerintah desa. Penginputan data belanja
dilakukan sesuai dengan bidang, sub bidang
dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan
penginputan data penerimaan pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan desa antara lain
dapat berupa hasil Penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan dan pencairan dana
cadangan.
Gambar 1.5
Data penerimaan pembiyaan desa
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c.

5)

Pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan
penginputan data pengeluaran pembiayaan.
pengeluaran pembiayaan antara lain dapat
berupa penyertaan modal desa pada
BUMDes.
Gambar 1.6
Data pengeluaran pembiyayan desa

6)

Menu laporan penganggaran digunakan untuk
mencetak output proses penganggaran
APBDesa .
Gambar 1.7
Menu perencanaan dan penganggaran

Modul Penatausahaan, merupakan kelompok menu
yang digunakan untuk melakukan proses
penatausahaan
dalam
tataran
pelaksanaan
anggaran APBDes yang meliputi pengajuan SPP,
pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama
menu ini adalah buku- buku penatausahaan
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keuangan desa seperti Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU),
Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku
Panjar dan Kuitansi.
1)
Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2
(dua) kategori, penerimaan yang diterima
secara tunai dan penerimaan desa yang
diterima melalui bank. Selain itu, pelaksana
kegiatan dapat menerima pendapatan
swadaya berupa uang yang harus disetorkan
kepada kaur keuangan.
a) Penerimaan Tunai, pada hal ini kaur
keuangan menerima pendapatan desa
secara tunai dari masyarakat atas
pendapatan asli desa. Penerimaan tunai
ini wajib disetorkan tersebut lebih
dahulu ke rekening kas desa dan tidak
boleh langsung digunakan.
Gambar 1.8
Menu realisasi penerimaan tunai

b)

Penerimaan
bank,
penerimaan
pendapatan desa yang ditransfer
langsung ke rekening kas desa seperti
dana desa dan alokasi dana desa di
input ke menu penerimaan bank.
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Gambar 1.9
Menu realisasi penerimaan bank

2)

Penatausahaan pengeluaran, digunakan
untuk menatausahakan pengeluaran belanja
di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya
usulan SPP dari pejabat pelaksana keuangan
desa (PPKD). Dalam aplikasi ini SPP
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni:
a) SPP Panjar, uang panjar adalah uang
yang diberikan kepada pelaksana
kegiatan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan. SPP panjar
terutama digunakan untuk meminta
uang muka atas pelaksanaan kegiatan
yang akan dilaksanakan dan jumlah
yang diajukan masih berupa "rencana
penggunaan dana".
Gambar 2.0
Menu SPP panjar
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b)

SPP Definitif, digunakan untuk
meminta pembayaran atas pelaksanaan
kegiatan atau pengadaan barang dan
jasa yang sudah diterima. Barang/Jasa
sudah diterima dan bukti- bukti
pengeluaran sudah tersedia. Nilai
Rupiah dalam SPP definitif yang
diajukan sudah pasti dan didukung
dengan bukti kuitansi pembayaran.
Gambar 2.1
Menu SPP definitif

c)

SPP Pembiayaan digunakan untuk
melakukan pengajuan pencairan untuk
pengeluaran pembiayaan, antara lain
seperti
penyertaan modal
pada
BUMDes. Prosedur dan tata cara
pengimputan SPP Pembiayaan pada
dasarnya sama dengan SPP Definitif.
Gambar 2.2
Menu SPP Pembiyayaan
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3)

Menu Pencairan SPP digunakan untuk
mencairkan uang dari kaur keuangan
berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh
kepala desa . Menu ini digunakan untuk
seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP
Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah
disetujui oleh kepala desa.
Gambar 2.3
Menu pencairan SPP

4)

Pernyataan
tanggungjawab
belanja,
pelaksana kegiatan anggaran membuat
pernyataan tanggungjawab belanja atas
bukti-bukti transaksi yang telah dibuat.
Penyetoran pajak, menu penatausahaan
pajak
digunakan
untuk
melakukan
penyetoran pajak yang telah dipungut
melalui bukti kuitansi pembayaran. Satu
SSP hanya dapat digunakan untuk
menyetorkan satu jenis pajak. Satu SSP bisa
terdiri dari kumpulan potongan pajak dari
beberapa nomor bukti pengeluaran.
Gambar 2.4
Menu penyetoran pajak

5)
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6)

d.

Laporan penatausahaan digunakan untuk
mencetak laporan penatausahaan keuangan
desa, terdiri dari buku kas umum desa, buku
bank, buku kas tunai, buku pembantu
penerimaan, buku pembantu kegiatan, dan
buku pembantu pajak. Selain itu juga
ditambahkan register SPP dan register
kuitansi pembayaran.
Gambar 2.5
Menu laporan penatausahaan

Modul Pelaporan, sesuai dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018, Kepala desa menyusun
laporan pelaksanaan APBDes semester pertama
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain
itu, kepala desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap
akhir tahun anggaran. Laporan tersebut
ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai
dengan laporan keuangan yang terdiri dari
laporan realisasi APBDes dan catatan atas
laporan keuangan. Pada modul aplikasi sistem
keuangan desa ini:
1) Laporan realisasi anggaran dihasilkan
melalui modul penatausahaan dengan jurnal
otomatis dari dalam sistem aplikasi.
2) Menu saldo awal digunakan untuk mencatat
saldo aset dan kewajiban dalam rangka
menghasilkan laporan kekayaan milik desa
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/laporan aset desa yang diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan (CaLK).
3) Menu penyesuaian digunakan untuk
mencatat perubahan aset dalam tahun
berjalan. Menu penyesuaian digunakan juga
untuk melakukan koreksi pendapatan dan
belanja yang sudah dicatat secara definitif.
Modul pelaporan, merupakan kelompok
menu dalam rangka menghasilkan laporan
keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan
pelaksanaan anggaran APBDes dan catatan atas
laporan keuangan desa (CaLK). Pada modul ini
juga disediakan laporan kompilasi yang
menggabungkan seluruh laporan desa -desa yang
ada di pemda.
1) Menu saldo awal digunakan untuk mencatat
aset desa dengan bagan akun yang
sederhana. Dalam menginput saldo awal
agar memperhatikan data aset yang diinput
dalam aplikasi sistem pengelolaan aset desa
(SIPADES).
Gambar 2.6
Menu saldo awal kekayaan Desa

2)

penyesuaian digunakan untuk mencatat
mutasi penambahan atau pengurangan aset
dalam tahun berjalan, penyesuaian laporan
aset desa. Menu ini juga digunakan untuk
menyesuaikan pendapatan dan belanja yang
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sudah bersifat definitif, penyesuaian laporan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja desa.
Gambar 2.7
Menu penyesuaian keuangan Desa

3)

Menu laporan pembukuan digunakan untuk
mencetak laporan keuangan yang harus
disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:
a)
Laporan realisasi anggaran desa
b)
Laporan realisasi anggaran desa per
kegiatan
c)
Laporan realisasi anggaran desa
periodik (bulanan, triwulanan dan
semesteran)
d)
Laporan kekayaan milik desa
e)
Laporan realisasi anggaran per
sumber dana
f)
Laporan realisasi penggunaan dana
desa
g)
Laporan penyerapan dana desa PMK
225.
Gambar 2.8
Menu pembukuan keuangan Desa
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Adapun menu tambahan dalam output
pelaporan dalam peraturan pengelolaan
keuangan desa, baik itu Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 tentang pengelolaan
keuangan desa maupun PermenDes PDTT
Nomo 16 Tahun 2018 tentang prioritas
penggunaan dana desa.
Menu ouput laporan penatausahaan
sangat
siginifikan
sesuai
ketentuan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Di
menu ini ada beberapa output buku
pembantu kegiatan, pembantu pajak dan
pembantu panjar yang mencatat transaksi
dengan mekanisme panjar sesuai dengan
peraturan Permendagri 113 Tahun 2014.
Gambar 2.9
Menu tambahan tentang regulasi

Mengingat kepala desa yang bertanggungjawab
atas pengelolaan dan penggunaan dana desa, maka
kepala desa harus bisa mengelolanya dengan baik,
dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi
dibentuklah aplikasi sistem keuangan desa. Sistem
keuangan desa sendiri merupakan hasil MOU
(Memory of Understanding) antara Menteri Dalam
Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan..
Pembentukan aplikasi sistem keuangan desa
dilakukan karena berdasarkan data satgas dana desa,
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bahwa dalam pemantauan oleh satgas dana desa
setidaknya sudah ada 9 ribu laporan aduan yang
berpotensi terjadinya korupsi dalam pengelolaannya,
yang disebabkan karena:
a. Lemahnya dokumentasi administrasi dalam
dokumen perencanaan desa. Seperti dokumen
berita acara musyawarah dusun, musdes, dan
lain-lain.
b. Proses perencanaan pembangunan terkadang
tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau
wilayah sekitar. Seperti satuan harga material
sebagai basis penyusunan rencana anggaran
belanja per kegiatan yaitu harus adanya
kecermatan dalam proses administrasi pengadaan
barang dan jasa.
c. Proses penyusunan laporan kegiatan. Seperti
laporan 30 kegiatan dijadikan satu laporan dan
akhirnya menjadi campur aduk. Seharusnya
laporan kegiatan itu satu laporan untuk satu
kegiatan.
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan
peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dibagi
menjadi 5 bagian yakni:
a. Perencanaan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 Pasal 31, Perencanaan pengelolaan
keuangan
desa
merupakan
perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa
pada
tahun anggaran berkenaan yang
dianggarkan
dalam
APBDes.
Dalam
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b.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 35
dikatakan jika rancangan peraturan desa tentang
APBDes yang telah disepakati bersama oleh
kepala desa kepada bupati/walikota melalui
camat atau sebutan lain paling lambat tiga bulan
sejak
disepakati
untuk
dievaluasi.
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi
rancangan APBDes paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan
desa .
Dalam
hal
bupati/walikota
tidak
memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
peraturan desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
Dalam
hal
bupati/walikota
menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan
desa tentang APBDes tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kepala desa
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.
Pelaksanaan
Semua penerimaan dan pengeluaran kas
dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus
bagi desa yang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Dalam pasal 51 dikatakan bahwa kaur dan
kasi
pelaksana
kegiatan
anggaran
bertanggungjawab
terhadap
tindakan
pengeluaran. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan
anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan
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c.

d.

e.

untuk mencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dengan tugasnya.
Penatausahaan
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara
desa. Bendahara desa wajib melakukan
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
secara
tertib,
bendahara
desa
wajib
mempertanggunggjawabkan
uang
melalui
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
setiap bulan kepada kepala desa dan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Pasal
64 Ada 3 pembukuan yang digunakan dalam
penatausahaan yakni: buku pembantu panjar,
buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Pelaporan
Dalam pasal 68 bagian keempat,
dijelaskan bahwa kepala desa laporan
pelaksanaan APBDes semester pertama kepada
bupati/walikota melalui camat serta dalam pasal
69 menyebutkan bahwa, bupati/walikota
menyampaikan konsolidasi pelaksanaan APBDes
kepada
menteri
melalui
jenderal
bina
pemerintahan desa paling lambat minggu kedua
bulan agustus tahun berjalan.
Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada
Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban
disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan peraturan desa yang terdapat dalam pasal
70 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai
dengan:
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1.

Laporan keuangan, terdiri atas:
a) Laporan realisasi APBDes
b) Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke desa.
Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
pemerintah desa. Laporan ini diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.68

68

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 31
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BAB III
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan dari tulisan di buku-buku tua,
keterangan tokoh-tokoh kampung pekandangan di
antaranya banyak yang sudah almarhum yaitu sebagai
berikut:
a. Bapak Daim Zajuli (almarhum)
b. Bapak Pakih (almarhum)
c. Bapak Memed (almarhum)
d. Bapak Hadi Suwoyo (almarhum)
e. Bapak Eman Suherman (tokoh)
f. Bapak Ade Ma’mun (mantan kakam)
g. Bapak Ahmin Bunyamin (kepala kampung)
Pada tahun 1482 Kampung Pekandangan dihuni oleh
keturunan dari buai pemuka di wilayah Ulok Giyam yang
saat ini bernama Dusun 03 Way Kijang sampai tahun 1517
yang kemudian berpindah ke kampong Segala Mider.
Pekandangan adalah nama warisan dari tokoh kepala
tebang yaitu bapak Memed (almarhum) yang menempati
Pekandangan pada jaman dahulu. Makna dari kata
Pekandangan yaitu Pekan dan Dangan yang berarti Pekan:
minggu/seminggu dan Dangan: Kandang, pada masa itu
penghuni Ulagiam adalah masyarakat dari segala mider
yang berkebun dan tinggal di ulugiam mereka sepekan
sekali pulang kampung pulang Kandang maka bila di
gabungkan dari dua kata tersebut menjadi Pekandangan
hingga saat ini maka bila di gabungkan dari dua kata
tersebut menjadi Pekandangan. 69

69

Profil Kampung Konservasi Pekandangan Pengembangan Model
Kampung Konservasi Tanah dan Air Terpadu/936, (On-Line) Tersedia di
http://nawasis.org/portal/digilib/read Diakses Pada 20 Oktober 2020)
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Pada tahun 1970 kampung Pekandangan didatangi
kembali oleh sekelompok orang yang datang dari Bandung
Jawa Barat kelompok tersebut di pimpin oleh seorang
tokoh bernama Ade Somantri beliau membuka lahan yang
bertujuan untuk perkebunan the yang saat ini tempat
tersebut bernama dusun 04 Riung Gunung atau Umbul
Plastik. Namun karena lokasi yang sangat terjal dan
transportasi sangat sulit maka beliau menggagalkan
niatnya untuk membuka lahan perkebunan dan beliau
kembali lagi ke Jawa barat namun sebagaian pengikutnya
tetap tinggal di Umbul Plastik. 70
Pada tahun 1976 dua kelompok orang dari Bandung
Jawa Barat dan dari Sendang Rejo Lampung Tengah yang
di pimpin oleh bapak Daim Jajuli (almarhum) sebagai
perpanjangan tangan dari bapak Sindang Budiman suku
asli lampung. Dengan kekuatan surat izin tebang mereka
membuka lahan di dua wilayah yang saat ini bernama
Dusun 02 Sri Rahayu waktu itu dipimpin oleh ketua
tebang yaitu bapak Saridi dari Serang Rejo suku jawa,
karena mayoritas pengikutnya warga dari Sendang maka
sampai sekarang tempat itu terkenal dengan sebutan
Umbul Sendang padahal nama dusun tersebut adalah Sri
Rahayu dan yang satu kelompoknya lagi dipimpin oleh
ketua tebang sebagai kaki tangan bapak Dain Jajuli yaitu
bapak Pakih dari linggapura memimpin dari kata Way
Tijang nama peninggalan orang adat pembuka pertama
yang artinya way itu sungai dan tiang itu panjang. Way
Tiang artinya sungai yang panjang, karena latah lidah
orang sunda menjadi way kijang. 71
Penghujung tahun 1978 bapak Mahpudin memimpin
pembukaan lahan untuk pertanian yang sekarang bernama
dusun 01 Sri Mulya lahan tersebut berdampingan dengan
lahan hak guna usaha (HGU) milik orang cina yang
bernama Asiam maka karena berdekatan dengan lahan
70
71

Ibid,
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59
asiam orang-orang menyebutnya wilayah asiam hingga
saat ini masih terkenal dengan Dusun Asiam padahal
dusun tersebut bernama Sri Mulya. Berdasarkan letak
wilayah dan di dukung oleh jumlah penduduk yang
semakin bertambah dan berkembang maka pada tahun
1977 kampung Pekandangan di masukkan ke Marga
Segala Mider dan dijadikan 07 Segala Mider Kecamatan
Padang Ratu pada masa keperintahan bapak Sunaji sebagai
kepala kampong Segala Mider. 72
Batas-batas kampung sebelah Utara berbatasan
dengan kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
dengan di tandai oleh aliran sungai way seputih. Sebelah
Timur berbatasan dengan kampung Nyukang Harjo
Kecamatan Selagai Lingga dan Kampung Tawang Negeri
Kecamatan Pubian. Sebelah Selatan berbatasan langsung
dengan hutan lindung register 22 Way waya. Untuk
sebelah Barat berbatasan dengan kampung Marga Jaya
Kecamatan Selagai Lingga dengan di tandai oleh aliran
sungai Way Seputih. Oleh karena itu letak wilayah dusun
07 jauh dari kampung induk maka bapa Sunaji selaku
kepala kampung menugaskan 2 (dua) orang yaitu bapak
Eman Suherman mewakili wilayah Sri Mulya/ Asiam dari
Sri Rahayu atau Umbul Sedang. Untuk wilayah Way
Kijang dan Umbul Plastik dipercayakan kepada bapak
Memed.73
Susahnya sarana transportasi serta jumlah penduduk
semakin banyak maka tokoh bersama masyarakat berjuang
untuk menjadikan dusun 07 Segala Mider sebagai
kampung dan memiliki kepemrintahan sendiri. Hal ini
dimulai atau dirintis oleh tokoh dari Way Kijang yaitu
bapak Memed dimasa kepemimpinan kepala kampung
bapak Hadi Suwoyo pada tahun 1979 tapi pada saat itu

72
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perjuangan bapak Memed masih belum mendapatkan
hasil.74
Pada tahun 1987-1990 kembali perjuangan untuk
menjadi desa mandiri di lanjutkan waktu itu tokoh Sri
Mulya/Asiam yaitu bapak Eman Suherman bersama tokoh
dan masyarakat melanjutkan perjuangan yang tertunda,
masih di masa kepemimpinan bapak Hadi suwoyo namun
untuk kedua kalinya perjuangan patah dijalan karena
masih banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi.
Tekat untuk melepaskan diri dari kampung induk semakin
kuat didasari rasa keprihatinan atas rasa di anak tirikan di
bidang pembangunan contohnya adalah keprihatinan kecil
saja bila masyarakat membutuhkan surat keterangan jalan
misalnya harus berjalan kaki sejauh 8 km ke rumah kepala
kampung di Segala Mider.75
Di tahun 1998-2000 salah satu warga yang berjiwa
besar mencoba melanjutkan perjuangan tokoh terdahulu
beliau adalah bapak Ade Ma’mun putra dari bapak Fatudin
dan ibu Aroh dari dusun Way Kijang. Beliau bukan
pejabat atau orang yang di tokoh kan tetapi beliau adalah
seorang masyarakat yang merasa prihatin dengan keadaan
kampungnya, lika liku perjuangan jerih payah ditempu
mulai dari kampung induk terus ke Kecamatan hingga ke
Kabupaten, lobi-lobian pun dilakukan hingga apapun
persyaratan yang di minta oleh kampung induk di
kabulkannya. Dengan segala perjuangannya serta
pengorbanan waktu, tenaga dan pemikiran akhirnya
tercapai.76
Pada tahun 2000 secara sederhana kampung
Pekandangan mengadakan pemilihan kepala kampung
untuk pejabat sementara (PJS) secara sederhana dengan
dua calon yaitu Ade Ma’mun dan Ahmin Bunyamin maju
untuk menjadi kepala kampung dalam pemilihan dan
74
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terpilihlah Ade Ma’mun dan hasil kesepakatan kedua
calon bagi yang tidak terpilih maka menduduki jabatan
sebagai sekretaris kampung. Dengan segala keterbatasan
terutama masalah SDM aparatur kampung Pekandangan
mulai melayani segala kebutuhan administrasi dengan
binaan dari kampung induk dan kecamatan. Namun, dalam
perjalanan melaksanakan tugasnya kedua tokoh ini kurang
harmonis karena keduanya bekas lawan politik dalam
pemilihan kepala kampung dua tahun tepatnya tanggal 19
Juli tahun 2002 jabatan sekretaris kampung dilimpahkan
kepada Jakariya Saputra yang menjabat sebagi kaur
pemerintahan ditandai dengan dikeluarkannya surat kuasa
yang berbunyi (pihak ke satu) segala sesuatu yang
menyangkut urusan Desa (kepentingan umum) saya
serahkan sepenuhnya kepada pihak ke dua (Jakaria. S).
Bapak Jakaria Saputra diangkat sebagai sekeretaris
kampung menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009.
Masa jabatan Ade Ma’mun sebagai kepala kampung
pejabat sementara selama 7 tahun dari tahun 2000-2007.77
Kampung Pekandangan berhasil menjadi kampung
definitif pada tahun 2005 ditandai dengan keluarnya SK
Bupati Lampung Tengah semasa kepemerintahan bapak
Bupati Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor:
242/KPTS/03/2005 pada tanggal 28 Juli 2005. Di masa itu
masyarakat kampung Pekandangan masih sangat minim
perekonomian dan SDM nya. Kegiatan masyarakat banyak
menjadi buruh atau kuli panggul kayu illegal di register 39
kota Agung Utara banyak lahan perkebunan masyarakat
ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya hingga rusak
parah bongkor tidak menghasilkan. Pada tahun 2004
datanglah sekelompok LSM dan mahasiswa yang
bernaung di bawah bendera wanacala dari Bandar
Lampung, mereka mengadakan pendampingan di
kampung Pekandangan bersama PMU tentang konvensi
tanah dan air terpadu mereka dengan sabar dan gigih
77
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menyadarkan masyarakat dari pembalakan liar dan
penebangan kayu illegal serta memberi gambaran dengan
memutar film penyuluhan tentang bahayanya hutan
gundul. Kegiatan lainnya adalah pembuatan peta kampung
secara partisipatif, pembuatan renstra kampung
membangun kampung konvensi, membangun teras, siring
bersatu padu dengan masyarakat membuat maket
kampung.78
Berkat semangat dan kegigihannya wanacala hanya
6 bulan berhasil menyadarkan masyarakat hingga
kampung Pekandangan mendapat penghargaan kelpataru
dari Bupati Lampung tengah sebagai kampung penyelamat
lingkungan selain kalpataru kampung Pekandangan
menyandang gelar kampung pilot project konservasi
Lampung Tengah. Di masa pemerintahan kepala kampung
Ade Ma’mun dusun 03 dimekarkan mengingat luas
wilayah yang terlalu luas walau jumlah penduduk relative
sedikit, maka kampung Pekandangan terdiri dari 4 dusun
dan 10 RT. Di masa pemerintahan kepala kampung Ade
Ma’mun kampung Pekandangan belum terlihat kemajuan,
belum mendapat bantuan yang signifikan baik dari
pemerintah Kabupaten atau dari Provinsi maupun pusat.
Dusun yang baru mekar diberi nama Umbul Plastik namun
tiga tahun setelah mekar dusun tersebut berganti nama
yaitu Riung Gunung hasil pemikiran seorang tokoh bapak
Nandi (almarhum). 79
Pada tahun 2008 kampung Pekandangan
mengadakan pemilihan kepala kampung secara resmi dari
Kabupaten dengan 2 calon yaitu bapak Ahmin Bunyamin
dengan bapak Dede Kurnia yang dimenangkan oleh bapak
Ahmin Bunyamin dan menjabat dari tahun 2008-2013.
Kemudian pada tahun 2013 dilaksanakan pemilihan kepala
kampung ke tiga kalinya dengan dua calon yaitu bapak
Ahmin Bunyamin sebagai calon nomor urut 2 dan bapak
78
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2.

Ade Ma’mun dengan nomor urut 1 yang kemudian
dimenangkan oleh bapak Ade Ma’mun menjabat dari
tahun 2013-2019.80
Pada tahun 2019 diadakan pemilihan kepala
kampung dengan dua calon yaitu bapak Ahmin Bunyamin
dan bapak Ade Ma’mun, dan kemudian dimenangkan oleh
bapak Ahmin Bunyamin yang akan menjabat dari tahun
2020 hingga tahun 2026.
Periode
Kepala
Kampung
Pekandangan
Kecamatan Pubian
1. Ade Ma’mun
: 2000-2007
2. Ahmin Bunyamin : 2008-2013
3. Ade Ma’mun
: 2013-2019
4. Ahmin Bunyamin : 2020-2026
Letak Geografis Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Kampung pekandangan terdiri dari empat dusun
yang letaknya terpisah-pisah. Masyarakat satu dusun
dengan masyarakat dusun lainnya tidak terjalin hubungan
imosional karena jarak antar dusun berjauhan dan tidak
memiliki jalan tembus sehingga apabila kita dari dusun
satu dan akan menuju dusun yang lain kita harus melewati
kampung tetangga yaitu kampung linggapura begitupun
perjalanan dusun-dusun yang lain. Jarak antar dusun
kurang lebih 2-3 km. Demikian juga dengan nama sungai
di pekandangan memiliki nama khas masing-masing
dusun, untuk dusun 01 memiliki sungai yang bernama ci
awi berasal dari bahasa sunda, dusun 02 kali pasir berasal
dari bahasa jawa, dan dusun 03 way kijang dari bahasa
Lampung.81
Suku bahasa yang tinggal di kampung pekandangan
80% suku sunda dan sisanya 20% suku jawa. Untuk
masyarakat suku sunda berada di dusun 01 sri mulya, 03
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way kijang dan dusun 04 riung gunung, sementara
masyarakat yang bersuku jawa sebagian besar berada di
dusun 02 sri rahayu. Pekandangan hanya di huni oleh dua
suku yaitu suku jawa dan suku sunda yang masih kental
dengan adat istiadat kebudayaannya, warisan para leluhur
dari pulau jawa. 82
Kampung pekandangan merupakan satu kampung
yang terletak di wilayah kecamatan Pubian, yang terletak
20,9 km kearah Barat dari kota Kecamatan kampung
Pekandangan mempunyai luas wilayah seluas 875 Ha.
Kampung Pekandangan merupakan salah satu dari 20
kampung yang ada di wilayah Kecamatan Pubian dengan
memiliki luas wilayah kurang lebih 875 Ha yang terbagi
menjadi 4 dusun. Batas-batas wilayah kampung
Pekandangan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Lingga
Pura.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Nyukang
Harjo dan Tawang Negeri.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Hutan
Lindung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Maraga
Jaya.
Pekandangan memiliki duhu 23-32 derajat celcius,
bujur timur 104:54, lintang selatan 05.08-08-15, dan
memiliki curah hujan 2.435 ml, serta jarak dari
pemukiman laut 112 km- 145 km dan irigasi pengairan
setengah teknis dan non teknis.
Luas lahan pertanian:
a. Lahan sawah irigasi setengah teknis:
b. Lahan sawah irigasi non teknis
:102 Ha
c. Lahan sawah tadah hujan
: 42 Ha
d. Lahan pertanian
: 27 Ha
e. Lahan perkebunan
: 205
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f.

B.

Luas lahan pemukiman/ pekarangan dan fasilitas
umum:
a. Perumahan
: 38 Ha
b. Pekarangan
: 23 Ha
c. Fasilitas umum
: 5 Ha
Hasil pemetaan data penduduk kampung
pekandangan tahun 2020:
a. Jumlah Penduduk
: 879 Jiwa
1) Penduduk laki-laki
: 459 Jiwa
2) Penduduk Perempuan : 420 Jiwa
b. Jumlah Kepala Keluarga : 232 KK
c. Jumlah keluarga pra sejahtera
: 102 KK
d. Jumlah keluarga sejahtera
: 122 KK
e. Jumlah keluarga sejahtera plus
: 8 KK
Penyajian Fakta dan Data Penelitian
Sebelum aplikasi sistem keuangan desa diluncurkan,
pengelolaan keuangan di kampung pekandangan dilakukan
secara
manual,
mulai
dari
perencanaan
hingga
pertanggungjawabannya,
semua
prosesnya
hanya
mengandalkan software microsoft word dan microsoft exell
atau aplikasi lain yang formatnya tidak sesuai standar. Hal ini
menyulitkan pemerintah kabupaten atau kota dalam
mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa.
Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa, format
data dan laporan menjadi standar. Adanya perubahan atau
pembaharuan laporan keuangan desa tersebut pada tahun 2015.
Sistem pengoperasian aplikasi ini menggunakan komputer.
Sedangkan kampung pekandangan mulai mengoperasikan
aplikasi sistem keuangan desa pada tahun 2018.
Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang
dikembangkan
oleh
Bupati,
Bidang
Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Pemerintahan desa
diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan
dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di
dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
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Bupati dan Wali Kota yang bertanggungjawab kepada
Gubernur harus mengeluarkan instruksi kepada desa untuk
menggunakan aplikasi sistem keuangan desa untuk menyiapkan
anggaran dan laporan keuangan desa, sekaligus sebagai salah
satu syarat untuk mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.
Aplikasi sistem keuangan desa juga mendukung implementasi
Undang-Undang desa. diantaranya:
a) Aplikasi sistem keuangan desa memungkinkan pembuatan
dan pelaporan anggaran desa menjadi lebih tepat waktu
dan akurat. Hal ini membuat pencairan dana dari
pemerintah pusat dapat dilakukan tepat waktu.
b) Aplikasi ini meningkatkan akuntabilitas keuangan desa
karena catatan dan laporan dalam sistem keuangan desa
terkendali dan tidak dapat diubah begitu saja.
c) Aplikasi sistem keuangan desa memudahkan pemerintah
kabupaten atau kota untuk mengompilasi laporan realisasi
APBDes di wilayah mereka. Laporan-laporan ini akan
menjadi lampiran laporan keuangan pemerintah
kabupaten/kota yang diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
d) Karena desa dan kabupaten tidak perlu mengeluarkan
biaya untuk memperoleh atau mengembangkan aplikasi
keuangan desa, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan
untuk pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan
kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya
disertai dengan tanggungjawab yang besar, oleh karena itu
pemerintah pesa harus bisa menerapkan prinsip transparasi
dan akutabilitas.
Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) tentang pengelolaan
keuangan desa, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan
asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya aplikasi
sistem keuangan desa ini bendahara desa dan operator sistem
keuangan desa di kampung pekandangan merasa sangat
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dimudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang secara
otomatis dilakukan oleh sistem yang meningkatkan efektifitas
dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, Selain itu karena
sistem keuangan desa saat ini dirancang berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
keuangan desa dan peraturan lainnya seperti UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan sesuai dengan
buku manual operasi aplikasi sistem keuangan desa.
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa
dibuat sesederhana mungkin dan user friendly, maksudnya
aplikasi sistem keuangan desa ini dirancang dengan desa in
yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel, sehingga
mempermudah
operator
dalam
mengoperasikannya,
pengimputan data anggaran berupa Rencana anggaran biaya
dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP
kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran,
laporan penatausahaan, dan laporan pertanggung jawaban
tersusun sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.
Tujuan dibuatnya aplikasi sistem keuangan desa ini adalah
untuk memudahkan pemerintah desa dalam pembuatan
anggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber, Bapak
Ahmin Bunyamin, selaku Kepala Kampung Pekandangan:
“Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa ini
memudahkan pemerintah desa dalam membuat anggaran,
pembukuan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga
membantu pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan
kompilasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Begitu data
dimasukkan sistem keuangan desa secara otomatis
menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga
menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan
dan kesalahan manusia dan membantu agregasi data”. 83
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Kemudian dalam aplikasi sistem keuangan desa
terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut :
1) Modul Perencanaan
Perencanaan dalam penegelolaan keuangan
desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah
tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila
dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula
sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah
perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik.
Proses dari pengeloaan keuangan desa yang baik,
sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai
dengan apa yang di inginkan.
Berdasarkan pendapat dari Bapak Deni Irawan
selaku sekertaris dan operator sistem keuangan desa
di Kampung Pekandangan, menyatakan bahwa :
“Dalam proses perencanaan modul yang ada di
Kampung Pekandangan, hal pertama yang dilakukan
yaitu musyawarah desa, kemudian melakukan rapat
terkait pembahasan modul tersebut dan yang terakhir
melaksanakan penetapan RKPD (Rencana Kerja
Perangkat Desa ) setelah itu di masukkan kedalam
perangkat aplikasi sistem keuangan desa . Kemudian
di input kedalam modul perencanaan. Dalam
pegambilan keputusan perencanaan melibatkan
masyarakat. Sehingga masyarakat ikut andil dalam
perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi
dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan
desa ”.84
2) Modul Penganggaran
Setelah RKPD ditetapkan maka dilanjutkan
dengan proses penyusunan APBD. Adapun
pengertian APBD yaitu rencana anggaran keuangan
tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk
84
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3)

85

menyelenggarakan program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan desa. Rencana kegiatan dan
rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam
RKPD
dijadikan
pedoman
dalam
proses
penganggaran.
Bapak Edi Susanto sebagai Bendahara dan
operator sistem keuangan Desa di Kampung
Pekandangan menyatakan bahwa:
“Dalam pengoperasiannya itu, modul penganggaran
digunakan untuk melakukan proses entri data dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja desa
(APBD). Dalam hal penginputan data dilakukan
secara berurut sesuai menu yang disediakan dalam
aplikasi. Petunjuk penginputan data anggaran,
pertama membuka data umum desa, kemudian
mengisi data anggaran digunakan untuk menginput
data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama
sekretaris desa, tanggal perdesa dan tanggal PAK
(Perubahan Anggaran Keuangan). Hal yang pertama
dilakukan yaitu pilih menu menu data entri kemudian
klik kolom penganggaran yang dilanjutkan dengan
mengisi data anggaran selanjutnya pilih desa yang
bersangkutan”.85
Modul Pelaksanaan atau Penatausahaan
Kepala Kampung dalam melaksanakan
penatausahaan keuangan desa harus menetapkan
bendahara kampung. Penetapan bendahara kampung
dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran
bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala
kampung. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari
penatausahaan penerimaan dan penatausahaan
pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala kampung dan

Edi Susanto, Bendahara Kampung, Wawancara Dengan Penulis,
di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung
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tim pelaksana kampung, guna mendukung
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas
kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik
wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan
yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi
tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan,
volume kegiatan, besaran anggaran dari APBD
maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan
kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi
tentang seluruh program APBD wajib disajikan di
kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
Berdasarkan pernyataan dari Bapak Edi
Susanto sebagai Bendahara dan operator sistem
keuangan desa di Kampung Pekandangan,
menyatakan bahwa:
“Kalau dibagian pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa yang akuntabel di kampung pekandangan
tersebut mengkomparasikan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangannya itu sudah harus sesuai
dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan itu sendiri, yaitu pelaksanaan keuangannya
harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan terlebih
dahulu dengan bendahara terkait peneriamaan dan
pengeluaran keuangan desa . Adanya penerimaan dan
pengeluaran harus melalui rekening desa , adanya
persetujuan dari Kepala Kampung dalam pencairan
keuangan desa . Akan tetapi setelah diterapkannya
aplikasi sistem keuangan desa tersebut, isian resinya
langsung dimasukkan kedalam aplikasi, adapun input
data yang pertama buka menu parameter rekening
bank desa sehingga sudah tampak isiannya, dan kedua
pilih desa yang akan di input datanya kemudian klik
tombol rekening kas desa nya sehingga tampak form
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berlaku lalu diisi dan terakhir di klik tombol
simpan”.86
4) Modul Pertanggungjawaban
Pemerintahan
desa
dalam
melakukan
pertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan
pembangunan yang menggunakan dana dilakukan
secara periodik setiap tiga bulan sekali, pemerintahan
desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi
pelaksanaan APBD yang dipimpin oleh Kepala desa.
Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBD merupakan laporan yang disampaikan secara
periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBD
yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk
Peraturan desa.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Deni
Irawan sebagai Sekertaris dan operator sistem
keuangan desa di Kampung Pekandangan menyatakan
bahwa:
“Dalam modul perencanaan yang terakhir aparat desa
melakukan pelaporan, yang pertama dilakukan yaitu
membuat laporan realisasi anggaran yang hasilnya
diambil dari modul penatausahaan. Kedua, saldo awal
digunakan untuk aset dengan kewajiban untuk
menghasilkan laporan kekayaan milik desa. Ketiga,
menu penyesuaiannya itu digunakan untuk dicatat
perubahan aset kekayaan milik desa mulai tahun
berjalan dan terakhir dengan melakukan koreksi
pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara
jelas”.87
Terlepas dari berbagai manfaat dan kemudahan dalam
mengoprasikan aplikasi tersebut, ternyata terdapat kendala
atau kelemahan dalam penerapan aplikasi sistem keuangan
desa di kampung pekandangan, meskipun sudah
mengoperasikannya sejak tahun 2018. Bisa dilihat pada
86
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praktik pengelolaannya ada beberpa menu yang kosong
diantaranya pada menu belanja, penatausahaan,
pertanggungjawaban, pengeluaran pembiyayaan desa,
realisasi penerimaan tunai serta SPP pengeluaraan
pembiyayaan serta sering mengalami error pada saat
penginputan dan juga data tidak terinput dengan baik
ataupun halaman entri tidak muncul, serta masih kurang
maksimalnya bimbingan dari BPKP.
Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Deni Irawan
sebagai Sekertaris dan operator sistem keuangan desa di
Kampung Pekandangan menyatakan bahwa:
“Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem
keuangan desa adalah lemahnya komitmen pemerintah
provinsi dan kabupaten atau kota untuk penerapan sistem
keuangan desa dan satuan tugas di tingkat kabupaten atau
kota belum dibentuk. Anggaran pelatihan atau bimbingan
teknis belum tersedia di kementerian dalam negeri, BPKP,
pemerintah daerah atau desa serta beberapa kabupaten
tidak memiliki sumber daya manusia atau kapasitas teknis
untuk mendampingi desa -desa di wilayah mereka serta
daerah harus menyediakan pelatihan tambahan terhadap
pegawai-pegawai untuk meningkatkan kemampuan
mereka. Tterkait menu-menu yang masih kosong
dikarenakan memang tidak direalisasikan oleh pihak pusat
serta tidak ada arahan dari pendamping dalam
pengoprasiannya, karena setiap penginputan diarahkan
oleh pendamping”.88
Salah satu cara untuk meningkatkan sistem
keuangan desa di kampung pekandangan adalah dengan
tersedianya kesempatan pelatihan dan materi pengelolaan
keuangan, para pejabat kabupaten atau kecamatan
memerlukan pelatihan dalam mengelola keuangan desa
dan menyediakan dukungan untuk desa jika diperlukan
serta mewajibkan desa menggunakan aplikasi tersebut,
semua bupati dan wali kota harus mengeluarkan intruksi
88
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kepada desa untuk menggunakan sistem keuangan desa
untuk menyiapkan anggaran dan laporan keuangan desa .
Walaupun begitu, aplikasi sistem keuangan desa
sudah diterapkan di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini sesuai
dengan pendapat narasumber yaitu Bapak Sutrimo sebagai
Ketua Badan permusyawaratan Kampung, di Kampung
Pekandangan:
“Terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa di
Kampung Pekandangan kecamatan pubian kabupaten
lampung tengah memang sudah diterapkan sejak tahun
anggaran 2018, namun belum di implementasikan secara
maksimal, dikarenakan lemahnya pengetahuan operator
dan
sulitnya
mendapat
pendampingan
dalam
mengoperasikannya karena jarak dan waktu tempuh yang
jauh. Namun pelaporan keuangan desa sudah di
sosialisasikan kepada masyarakat kampung pekandangan
kecamatan pubian kabupaten lampung tengah secara
transparan dengan cara memasang papan reklame atau
cetak banner dan rapat evaluasi. Tetapi terkait aplikasi
sistem keuangan desa masyarakat tidak bisa mengakses
karena aplikasi sistem keuangan desa ini hanya di gunakan
untuk pertanggung jawaban kepada pemerintahan pusat,
dan yang bisa mengelola aplikasi sistem keuangan desa
hanya operator aplikasi sistem keuangan desa. Adanya
aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana
desa dapat berjalan lebih baik daripada sebelumnya, dan
dengan adanya sosialisasi oleh perangkat Kampung
Pekandangan terkait aplikasi sistem keuangan desa kepada
masyarakat, masyarakat diharapkan mampu memahami
dengan baik terkait penggunaan aplikasi sistem keuangan
desa meskipun masyarakat tidak berhak untuk
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mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa secara
langsung”.89
Sedangkan di dalam tanggungjawab pengoperasian
sistem keuangan desa kurang maksimalnya kontribusi dari
bagian bendahara, karena yang bertugas untuk membuat
laporan adalah bendahara dan di bantu oleh operator yang
lain, tetapi dari pihak bendahara melimpahkan semua
tugas pelaporan kepada operator sistem keuangan desa
yang lain, sedangkan pihak operator sistem keuangan desa
belum sepenuhnya menguasai sistem keuangan desa secara
keseluruhan, di sisi lain bendahara minim komunikasi
terhadap rekan kerja yang lain, sehingga terdapat kesulitan
untuk menginput data laporan keuangan desa. Selain itu
lemahnya kapasitas personel desa untuk memenuhi
standar-standar pemerintah pusat dalam mengelola
keuangan desa sehingga harus adanya upaya untuk
mengatasi kendala-kendala dalam impelementasi aplikasi
sistem keuangan desa.
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BAB IV
ANALISIS PENELITIAN
A. Implementasi Aplikasi Sistem keuangan Desa dalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Sistem keuangan desa adalah sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas
tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan
transparan. Sistem keuangan desa memiliki kelebihan
diantaranya sebagai berikut:
1. Memudahkan tata kelola keuangan desa .
2. Memudahkan penggunaan aplikasi.
3. Dilengkapi dengan sistem pengendalian intern.
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan
manual aplikasi.
Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan penulis
di lapangan, bahwa dalam proses penerapannya terdapat
beberapa menu yang belom terisi, diantaranya, pada menu
belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengeluaran
pembiyayaan desa, realisasi penerimaan tunai serta SPP
pengeluaraan pembiyayaan, berdasarkan hasil wawancara
dilapangan bahwa tidak dianggarkan dalam modul serta belum
mendapat arahan dalam pengoprasiannya dari pendamping,
sehingga masih belum maksimal dalam penerapannya.
Walaupun begitu pihak aparatur kampung sudah merasakan
manfaat serta keunggulan adanya pengelolaan berbasis aplikasi
tersebut, dianranya:
1. Aplikasi sistem keuangan desa memudahkan pemerintah
desa dalam membuat anggaran, pembukuan dan pelaporan
keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah
kabupaten atau kota untuk melakukan kompilasi,
pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Begitu data
dimasukkan sistem keuangan desa secara otomatis
menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga
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B.

menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi
kecurangan dan kesalahan manusia dan membantu
agregasi data.
Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi
sistem keuangan desa adalah lemahnya komitmen
pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk
penerapan sistem keuangan desa dan satuan tugas di
tingkat kabupaten atau kota belum dibentuk. Anggaran
pelatihan atau bimbingan teknis belum tersedia di
kementerian dalam negeri, BPKP, pemerintah daerah atau
desa serta beberapa kabupaten tidak memiliki sumber daya
manusia atau kapasitas teknis untuk mendampingi desa desa di wilayah mereka.
Lemahnya kapasitas personel desa untuk memenuhi
standar-standar pemerintah pusat dalam mengelola
keuangan desa sehingga harus adanya upaya untuk
mengatasi kendala-kendala dalam impelementasi aplikasi
sistem keuangan desa yaitu dengan memastikan adanya
payung hukum dalam penggunaan aplikasi sistem
keuangan desa, surat edaran kementerian dalam negeri
diperlukan untuk mengintruksikan semua provinsi dan
kabupaten dalam menerapkan aplikasi sistem keuangan
desa, kabupaten membentuk satuan tugas untuk
mengimplementasikan aplikasi tersebut dan menampung
keluhan serta pemerintah pusat dan daerah harus
menyediakan pelatihan tambahan untuk pegawai-pegawai
untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Sistem
keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa di Kampung
Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung
Tengah
Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
umat manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan
bagi manusia itu sendiri. Pemimpin terkadang dipahami sebagai
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kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lian,
yakni dalam lingkungan masyarakat, organisasi formal maupun
nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang
lain. Seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih akan
diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk
mengatur orang lain.
Kepemimpinan dalam pandangan hukum islam adalah
suatu proses atau kepemimpinan orang lain untuk
menggerakkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta
ada usaha kerja sama sesuai dengan al-qur’an dan al-hadis
untuk mencapai tujuan yang diingikan bersama. Kepemimpinan
tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah
dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam semua
aspek kehidupan. Dalam hal ini secara umum sempurna telah
dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin umat islam,
baik di zamanya maupun hingga akhir zaman kelak.
Dengan demikian dalam firman Allah SWT yang
menjelaskan tentang perintah untuk menaati pemerintah
(pemimpin). Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek
pembahasan ini pada surat An-Nisa ayat 58 yakni:

ٰٓ ٌاْلهه ه
ه
اس اَ ْى تَحْ ُك ُوْْ ا
ِ َ ْ ّللا يَأْ ُه ُر ُك ْن اَ ْى تُ َؤ ُّدّا
َ ّ اِ َّى
ِ ٌَّت اِ هلى اَ ُْلَِِ ۙا َّاِ َذا َح َك ْوتُ ْن بَ ْييَ ال
ه
ّ ِبا ْل َع ْد ِل ۗ اِ َّى ه
(٨٥ - ) الٌساء- صيْرًا
ِ َّللا َكاىَ َس ِو ْيع ًۢا ب
َ ّ ّللاَ ًِ ِع َّوا يَ ِعظ ُ ُك ْن ِب َٖ ۗ اِ َّى
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat”.(QS An-Nisa: 58)
Ayat tersebut berkaitan dengan mereka yang memegang
kekuasaan (pemerintah) yang punya kewajiban menyampaikan
amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan
adil. Menurut bidang fiqh siyasah maliyah bahwa aplikasi
sistem keuangan desa masuk dalam kategori baitul mal, karena
sistem aplikasi tersebut bertugas mengawasi kekayaan negara,
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terutama pemasukam, pengelolaan maupun pengeluaran negara
dan segala sesuatu yang menjadi asset kekayaan negara.
Dan dijelaskan juga dalam terjemahan HR.Muslim
mengenai kepemimpinan serta tanggung jawabnya, yaitu:
“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir
yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan
dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang lakilaki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya.
Seorang wanita adalah pemimpin atau rumah suaminya. Ia akan
diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu.Seorang
hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan
diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah,
kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta
pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya” (HR Muslim,
1983:1460, Hadits No.1829 kitab al-Imarah, Jilid III)”
Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk
menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban
rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk
bermaksiat kepada Allah SWT. Kepala kampung pekandangan
adalah pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di
kampung tersebut, kekuasaan ini harus betul-betul
dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun
kekuasaan ini diselewengkan atau di sia-siakan maka akan
timbullah berbagai kerusakan.
Pemerintah kampung pekandangan adalah pemimpin
terkecil dalam sistem ketatanegaraan di indonesia, terkhusus
perannya sebagai kepala pemerintahan kampung pekandangan
dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan
keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018
yang bebasis aplikasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk
membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi
terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efesien.
Dalam kajian fiqh siyasah, secara historis kekuasaan
dalam segala urusan baik kenegaraan dan pemerintahan
sekaligus juga urusan agama adalah kekuasaan yang berada di
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tangan khalifah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan
islam. Terkait kewenangan berdasarkan konsep wizarah dalam
prespektif fiqih siyasah, penulis menarik benang merah dalam
mengambil kesimpulan baik badan pengawasan keuangan dan
pembangunan maupun kepala kampung di mana kedudukannya
adalah sebagai pembantu dalam sebuah negara di bawah
kepemimpinan presiden untuk menjalankan fungsinya dalam
urusan pemerintahan memiliki beberapa kesesuaian atau
persamaan sebagaimana wazir al-Tafwidh (pembantu khalifah).
Selaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas
pemerintahan adalah menjadi salah satu sarana dakwah untuk
menerapkan hukum-hukum islam dan ajaran syari’at islam
sehingga berimplikasi pada syarat pengangkatannya bahwa
seorang Wazir al- Tafwidh sebagai pejabat pemerintah harus
menjalankan tugas dan fungsinya. Terkait dengan
kewenangannya dalam hal ini BPKP dalam pembuatan aplikasi
tersebut harusnya dibarengi dengan payung hukum dalam
penerapannya, terlebih dalam pendampingan terhadap apartur
kampung yang menjalankan aplikasi tersebut.
Sebagai Wazir al- Tafwidh yaitu pembantu yang
memiliki wewenang penuh terhadap urusan pemerintahan
memberikan ruang gerak kepada pejabat pemerintah untuk
melakukan perbuatan atau tindakan hukum berdasarkan inisiatif
atau ijtihadnya sendiri, mulai dari perencanaan atau perumusan
kebijakan, penetapan kebijakan, sampai pelaksanaan kebijakan.
Dari penjelasan ayat al-Qur’an dan Hadits diatas maka dapat
disimpulkan bahwa peraturan terkait aplikasi sistem keuangan
desa sudah dibuat oleh pemerintah sebagai pemimpin dan
seharusnya kita menaati setiap peraturan yang sudah dibuat
oleh pemerintah tersebut karena di dalam Al-Qur’an dan AlHadits sudah dijelaskan kewajiban seorang hamba untuk
menaati setiap peraturan yang sudah dibuat oleh seorang
pemimpin.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas hasil
penelitian tentang Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan
Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi
di Kampung Pekandangan Kecamatan Pubian Kabupaten
Lampung Tengah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal
diantaranya:
1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam
Pembangunan Desa di Kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah belum di
implementasikan secara maksimal, karena lemahnya
komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota
untuk penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan satuan
tugas di tingkat kabupaten atau kota belum dibentuk,
anggaran pelatihan atau bimbingan teknis belum tersedia
di kementerian dalam negeri, BPKP, pemerintah daerah
atau desa serta beberapa kabupaten tidak memiliki sumber
daya manusia atau kapasitas teknis untuk mendampingi
desa-desa di wilayah mereka. Serta kuranggnya SDM atau
lemahnya kapasitas personel desa untuk memenuhi
standar-standar pemerintah pusat dalam mengelola
keuangan desa, terlebih kurang harmonisnya hubungan
diantara aparatur kampung sehingga menjadi salah satu
kendala dalam pengoprasiannya, sehingga harus adanya
upaya
untuk mengatasi
kendala-kendala dalam
impelementasi aplikasi sistem keuangan desa.
2. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam
Pembangunan Desa di kampung Pekandangan Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Fiqh
Siyasah. Sesuai penjelasan yang ada dalam Al-Quran dan
Al-Hadits, bahwa kewajiban seorang hamba adalah taat
kepada pemimpin, dan setiap pemimin harus
bertanggungjawab terhadap kewajibannya. akan tetapi
aplikasi sistem keuangan desa yang sudah dibuat oleh
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B.

pemerintah dan harusnya di jalankan secara maksimal
tetapi faktanya belum terlaksana secara maksimal, serta
kurangnya bimbingan dari BPKP itu sendiri.
Rekomendasi
Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan
pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian,
berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan:
1. Diharapkan kepada pihak aparat desa untuk bisa lebih
memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh
pemerintah dan belajar lagi dalam menggunakan aplikasi
sistem keuangan desa .
2. Diharapkan
untuk
peneliti
selanjutnya
mampu
mengidentifikasi
program-program
yang
telah
dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut
dimaksudkan agar
penelitian selanjutnya
dapat
memberikan gambaran spesifik mengenai programprogram yang terealisasikan di desa, serta dapat
menambah sampel penelitian sehingga hasil penelitian
lebih mengambarkan prinsip sistem keuangan desa .
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