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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan. Kewenangan mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan 

pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. 

Pelaksanaan otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah 

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan 

bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam Pasal 1 ayat 6 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya 

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
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mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.  

Kalau kita lihat pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut ada sedikit 

perubahan, sebelumya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh oleh 

pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan di dalam undang-

undang ini, setelah Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah diganti menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pengertian tentang otonomi daerah sedikit ada perubahan yaitu pemberian 

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan 

negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas 

apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir 

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintahan pusat. 

Untuk itu pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan 

dengan pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah 

merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dalam membicarakan hubungan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah 

kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang 

diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari 

wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi (Irawan 

Soejito, 1990:182). 

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus 

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip tersebut di atas itu dapat 
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dipelihara dan dilaksanakan sepenuhnya. Asas yang digunakan pedoman oleh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah asas 

desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan 

Perundangan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di lingkungannya 

(Nurcholis Hanif, 2005:3).  

Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari kewenangan pemerintah pusat 

dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi kewenangan itu 

dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam beberapa bentuk, misalnya dalam bentuk:  

a. Desentralisasi teritorial;  

b. Desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi menurut dinas/kepentingan;  

c. Desentralisasi administratif atau yang lazim disebut dekonsentrasi.  

Prinsip otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah tidak hanya 

sampai pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota saja, tetapi diterapkan juga sampai 

ke tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan tingkat Pedesaan. Hal ini bertujuan agar 

kewenangan atau kebijakan yang dibentuk dan disalurkan dari pemerintah pusat dapat 

juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di Desa. Pemerintahan desa sebagai unsur 

pemerintahan paling dasar di daerah sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip 

otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam 

hal ini daerah otonom. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena 

dianggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat 

dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat.  

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 

1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia”. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaran pemerintahan yang 

kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur 

kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Di dalam menjalankan 

pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang 

berbeda.  

Pemerintahan desa sangat berperan aktif dalam menyelenggarakan 

pembangunan desa. Agar pembangunan desa tersebut terarah dan terpadu maka 

harus diselenggarakan berdasarkan atau menurut ketentuan, aturan atau pedoman-

pedoman yang telah berlaku. Di dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut 

pemerintahan desa diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya, 

kewenangan itu disebut dengan otonomi desa karena desa mempunyai hak dan 

wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka 

melaksanakan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kepala 

Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan 

Desa dan kemudian menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya tersebut 

kepada pemerintahan yang ada diatasnya baik pemerintahan Kecamatan atau 

pemerintahan Kabupaten/Kota. 

2.2 Collaborative Governance (Hubungan Antar Lembaga-Lembaga 

Pemerintah) 

Konsep governance pada dasarnya bisa dilacak dalam bahasa latin klasik 

dan yunani yaitu mengarahkan (steer) atau mengendalikan (control) sebuah perahu. 

Konsep tersebut pada dasarnya bermakna tindakan atau cara pandang dalam 

mengatur, membimbing dan mengarahkan. Jadi governance merupakan sebuah cara 
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atau model dalam menjalankan pemerintah, sedangkan government adalah institusi 

dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan tersebut 

(Jessop, 1998 dalam Bowo Dwi S, 2009: 3 ). 

Penata kelolaan atau governance menurut Kooiman (dalam Muhammad 

Kasnir, 2009 :286) adalah  keseluruhan interaksi antara sektor publik dan privat  

yang  ikut terlibat untuk memecahkan persoalan masyarakat dan menciptakan 

kesempatan sosial. Suatu penata kelolaan harus didasarkan atas tiga pilar, yakni 

koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi, untuk merancang keterpaduan dalam 

pengelolaan sumber daya sebagai dasar dari perencanaan dan pengambilan 

keputusan (Thia-Eng, 2006). 

Sedangkan Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi 

beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. 

Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan 

persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih 

sayang serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan 

untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu.  

Sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Gray (dalam Nanang Haryono, 

2012: 49) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana 

pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta 

menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka 

terhadap apa yang dapat dilakukan. Pada artikel ini kolaborasi dimaknai sebagai 

kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana 

pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, 
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kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang 

serta berbasis masyarakat. 

Sehingga tata kelola pemerintahan kolaboratif telah didefinisikan sebagai 

proses pembentukan, fasilitasi, operasi, pemantauan, dan pengaturan organisasi 

lintas sektoral untuk mengatasi masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan 

mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik secara sendiri Inisiatif 

dalam membentuk pemerintahan kolaboratif ini sebenarnya sebagai upaya 

pemerintah di seluruh dunia untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkembang 

dalam kehidupan bernegara. Kolaborasi pemerintahan ini sebagai bentuk inovasi 

dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini cenderung 

menganggap bahwa pemerintah boros dan gagal untuk mewakili kepentingan 

masyarakat. 

Dalam kolaborasi ini ada proses penyerahan otoritas pemerintah yang 

sedang bekerjasama, maksudnya ada batas pembagian kekuasaan, yang mengalir 

dari pengambilan keputusan bersama, berbagi sumber daya, dan tanggung jawab 

bersama untuk melihat bahwa semua peserta dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat 

dalam proses puas pada hasilnya (Bogason dan Musso, 2005). 

2.3 Hubungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam Konteks 

Otonomi Desa 

Hubungan pemerintahan antara Kabupaten dan Desa dalam tinjauan ilmu 

pemerintahan mengacu kepada ketentuan normatif yaitu Pasal 18 UUD 1945 adalah 

hubungan otonomi dan tugas pembantuan. Secara teoritik kedua asas tersebut 

mengacu asas desentralisasi dan medebewind. Desentralisasi dan medebewind 
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adalah dua asas pemerintahan yang melekat pada daerah otonom, bukan wilayah 

administrasi atau instansi vertikal. Daerah otonom adalah satuan pemerintahan 

yang dibentuk Pemerintah Pusat sebagai kesatuan masyarakat hukum dan diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepadanya secara otonom dalam arti tidak mendapat campur tangan secara 

langsung dari Pemerintah Pusat. Daerah otonom diwakili oleh major dan council 

sebagai alat kesatuan masyarakat hukum tersebut. Major dan council atas nama 

kesatuan masyarakat hukum membuat kebijakan sendiri berdasarkan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.   

Desa menurut UU No. 6/2014 didefinsikan sebagai daerah otonom (local 

self-government). Namun, Desa tidak mempunyai urusan pemerintahan yang 

didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada Desa, tidak mempunyai council 

dan major, tidak mempunyai birokrat lokal untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan yang didesentralisasikan, dan tidak mempunyai kewenangan menarik 

pajak dan retribusi lokal. Berdasarkan fakta ini, hubungan pemerintahan antara 

pemerintah desa dengan pemerintahan atasan bukan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUD 1945.  

Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai 

dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Dalam hal kewenangan Desa 

berdasarkan penugasan dari pemerintah atasan maka hubungan Desa dengan 

Kecamatan adalah koordinasi, instruksi, dan pengawasan. Materi penugasan dari 

pemerintah atasan kepada Desa adalah pendataan kependudukan, penarikan pajak 

bumi dan bangunan (PBB), pelayanan administrasi persuratan, pembangunan 

infrastruktur dan sarana prasarana yang  merupakan kewenangan Pemerintah 
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Kabupaten, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan ketertiban-ketenteraman-

keamanan masyarakat.  Dalam melaksanakan penugasan dari Pemerintah 

Kabupaten, Desa di bawah koordinasi, perintah, dan pengawasan Kecamatan dan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD). BMPD 

adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah Bupati dengan tugas pokok 

dan fungsi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.  

Di samping melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten, Desa juga 

menjadi tempat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). 

PNPM adalah proyek Pemerintah Pusat yang ditempatkan di Desa. PNPM 

ditetapkan di BAPPENAS kemudian dilaksanakn oleh badan adhoc yang tersusun 

secara hirarkis dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Pada tingkat Pusat 

dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TKPKN). 

TKPKN membawahi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Provinsi (TKPKD Provinsi).  TKPKD Provinsi membawahi Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/ Kota (TKPKD Kab/Kota). 

TKPKD Kab/Kota membawahi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat 

Kecamaan. UPK tingkat kecamatan kemudian membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 

(TPK) tingkat Desa. Anggota TPK terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat desa, ketua-

ketua RT dan RW, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, dan tokon-tokoh 

pemuda dan perempuan. TPK mengelola program PNPM tingkat desa baik yang 

berupa pembangunan sarana fisik maupun pembedayaan masyarakat penerima 

manfaat  yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dalam proyek 

ini, Pemerintah Desa hanya sebagai pembina dan fasilitator saja begitu juga peran 

Camat.  
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Pemerintah Desa hanya sebagai fasilitator dan pendukung pembentukan 

badan TPK Desa. TPK bukan bagian dari struktur organisasi pemerintah desa. Ia 

berada di luar struktur organisasi pemerintah desa. Begitu juga peran Camat dalam 

pembentukan UPK Kecamatan. Camat hanya sebagai Pembina atas UPK. UPK 

bukan bagian dari struktur organisasi pemerintah kecamatan. Ia berada di luar 

struktur formal organisasi kecamatan.  

Hubungan pemerintah desa dengan pemerintah provinsi sesuai dengan UU 

No. 6/ 2014 adalah hubungan subordinat di bawah kabupaten. Provinsi dapat 

memberi tugas langsung kepada Desa atau melalui kabupaten. Pekerjaan sehari-

hari pemerintah desa yang bersifat rutin merupakan tugas dari pemerintah 

kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan pemerintah desa memberi laporan kepada 

bupati melalui camat. Pekerjaan pemerintah desa tidak ada yang dilaporkan kepada 

pemerintah provinsi melalui bupati.  

Sampai dengan saat ini hubungan kerja antara pemerintah desa dengan 

pemerintah pusat yaitu Kemendagri dan Kemendes dilakukan melalui perantaraan 

Pemereintah Kabupaten melalui BPMPD sebagai pembina kelembagaan desa. 

Hubungan pemerintah desa dengan Kemendagri dan Kemendes adalah berupa 

pelaksanaan tugas yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Bentuk hubungan penugasan tersebut mekanismenya dilakukan 

melalui BPMPD dan SKPD terkait disertai pembiayaannya. Bentuk konkritnya 

Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMPDes), 

Rencana Kerja Pembangunan  (RKPDes), dan Rencana Anggaran dan Belanja Desa 



26 
 

(RAPBDesa) yang dananya besumber dari  ADD Kabupaten. Penyusunan dokumen 

tersebut lebih banyak disusun oleh BPMPD dengan fasilitasi aparatur kecamatan. 

Hubungan Desa dengan pemerintah adalah hubungan subordinat. Desa di 

bawah daerah otonom kabupaten, daerah otonom kabupaten di bawah daerah 

otonom provinsi, dan daerah otonom provinsi di bawah pemerintah pusat.  

2.4 Hubungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Dalam Konteks 

Pengelolaan Dana Desa 

UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Batasan tentang desa tersebut berbeda dengan konsepsi desa menurut peraturan 

perundang-undangan sebelumnya, baik UU No. 23/2004 (dan PP No. 74/2005), UU 

No. 22/1999, terlebih dengan UU No. 5/1979. Menurut UU No. 32/2004, desa 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan NKRI. 

Pengertian desa menurut UU No. 32/2004 ini hampir mirip dengan konsepsi 

desa menurut UU No. 22/1999. UU No. 22/1999 mendefinisikan desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
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setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 

Kabupaten. Sementara itu, dalam UU No. 5/1979, desa didefinisikan sebagai suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, UU No. 6/2014 memang belum 

mengatur secara rinci. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah lebih jauh 

beberapa peraturan turunan, baik PP maupun peraturan menteri, yang terkait 

dengan desa untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci. UU No. 6/2014 sendiri 

menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa 

yang berasal dari belanja pemerintah pusat dengan mengefektifkan program 

berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang 

diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer 

Daerah secara bertahap. Penghitungan anggaran yang bersumber dari APBN 

tersebut mengacu kepada jumlah desa dan pengalokasiannya memperhatikan empat 

variabel, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan desa. 

Setelah disalurkan ke kas desa, Dana Desa diintegrasikan dengan sumber 

pendapatan desa yang lain dalam dokumen perencanaan anggaran desa 

(RAPBDes). Dan, setelah mendapat persetujuan Badan Permusyaratan Desa (BPD) 

melalui mekanisme musyawarah desa, dokumen perencanaan anggaran tersebut 

ditetapkan menjadi APBDes melalui Peraturan Desa (Perdes). UU Desa 
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mengamanatkan agar belanja desa memperhatikan dua hal. Pertama, 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 

musyawarah desa; kedua, mengikuti prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. 

Sementara itu, PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN yang kemudian diperbaharui melalui PP No. 22/2015 menjelaskan secara 

lebih rinci pengaturan tentang Dana Desa. PP ini memuat sejumlah ketentuan 

tentang pengelolaan Dana Desa, yang meliputi penganggaran, pengalokasian, 

penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Dana Desa 

merupakan alokasi dana dari APBN untuk desa dalam rangka menunaikan hak 

keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6/2014. Oleh karena itu, 

setiap tahun pemerintah menganggarkan Dana Desa dalam APBN, yang merupakan 

bagian dari belanja Pusat non K/L sebagai pos cadangan Dana Desa. PP Dana Desa 

juga menyatakan bahwa Dana Desa merupakan realokasi dari program 

kegiatan/program K/L yang berbasis desa. Tetapi, PP ini belum mengatur secara 

rinci peta jalan atau tahapan alokasi Dana Desa hingga mencapai 10 %. 

Selanjutnya, PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

APBN Jika kita mencoba menelusuri alur penyaluran Dana Desa berdasarkan 

ketentuan PP No. 60/2014, maka akan didapatkan gambaran sebagai berikut : 

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Uang Negara ke Rekening Kas Uang Daerah (RKUN  → 

RKUD). Pemindahbukuan hanya dilakukan apabila pemerintah 

kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya 

Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana 
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Desa yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, dan APBD yang 

telah ditetapkan. 

2. Pemindahbukuan dari RKUD ke rekening desa, dengan persyaratan setelah 

APBDes ditetapkan. Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan 

penyaluran DAU dan/atau DBH bagi kabupaten/kota yang tidak 

menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan. 

Dalam hal penggunaan Dana Desa, PP No. 60/2014 menyebutkan beberapa 

prioritas belanja, yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan. Rincian 

penggunaannya mengacu pada RPJMDes dan RKPDes yang sudah disusun oleh 

desa. Namun demikian, dalam ketentuan lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatur 

soal prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan setelah berkoordinasi K/L 

terkait, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian 

Desa, dan kementerian teknis. Aturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa 

ini dituangkan dalam suatu pedoman umum yang dibuat oleh kementerian terkait, 

dalam hal ini Kemendagri dan Kemendesa, dan diintegrasikan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah. Pembuatan pedoman umum kegiatan yang didanai Dana Desa 

ini mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, format pengalokasian besaran Dana Desa 

untuk setiap desa sebagaimana diatur dalam PP No. 60/2014 menuai protes. Hal ini 

karena pengalokasian Dana Desa yang dilakukan berdasarkan empat indikator 

(jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan 

geografis) dianggap menimbulkan kesenjangan pendapatan antar satu desa dan desa 

yang lain yang berdekatan, sehingga menimbulkan kecemburuan. Oleh karena itu, 

muncul PP No. 22 Tahun 2015 yang merupakan revisi terbatas atas PP No. 60/2014. 
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Berdasarkan PP No. 22/2015, format pengalokasian besaran Dana Desa untuk 

masing-masing desa dilakukan menurut rumus: 90% sama rata + 10% berdasarkan 

empat indikator yang sudah disebutkan sebelumya. 

Adapun PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 

6/2014 tidak mengatur soal pengelolaan Dana Desa. Namun, PP ini mengatur 

tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, terutama untuk sumber-sumber 

pendapat desa yang bukan berasal dari Dana Desa, antara lain ketentuan mengenai 

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota , bagian dari bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota , penyaluran bantuan 

keuangan yang berasal dari APBD provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ke desa 

serta penggunaan belanja desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan 

desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa memuat ketentuan yang terkait dengan keseluruhan 

kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, 

Permen ini menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

adalah Kepala Desa, yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Dalam mengelola keuangan, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang dijabat oleh salah satu perangkat desa. 

Adapun Sekretaris Desa berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. Secara umum, pengelolaan keuangan desa dapat dibagi 

ke dalam beberapa tahapan: Pertama, tahapan perencanaan, yaitu penyusunan 
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Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Kepala 

Desa bersama BPD melalui mekanisme musyawarah desa. Kedua, tahapan 

pelaksanaan. Dalam tahapan ini, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam 

peraturan desa. Ketiga, tahapan penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa. Dalam hal ini, bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas 

umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Keempat, tahapan pelaporan. 

Kades melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa: laporan 

semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama 

berupa laporan realisasi APBDesa (disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan). 

Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan 

pada Januari tahun berikutnya. Kelima, tahapan pertanggungjawaban. Kepala Desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan.  

Dari sisi kelembagaan (organizational level), UU No. 6/2014 menyebutkan 

sejumlah peran dari pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang di 

dalamnya mencakup pengelolaan Dana Desa. Pasal 112-115 secara jelas 

menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Dalam hal ini, undang- undang mengatur peran pemerintahan desa untuk 
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berperan sesuai jenjangnya masing-masing dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan desa tersebut sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa fungsi atau peran pembinaan dan 

pengawasan dari pemerintah desa yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa 

(termasuk Dana Desa). 

Dalam pengelolaan Dana Desa Bupati/Walikota mempunyai kewenangan 

dalam membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai Dana Desa dengan mengacu 

pada pedoman umum. Sedangkan dalam tahap pelaporan penggunaan Dana Desa, 

pemerintah desa wajib melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa setiap semester 

kepada bupati. Dalam hal ini, camat berperan mengkoordinasikan laporan desa 

kepada bupati. Apabila terdapat desa yang terlambat atau tidak menyampaikan 

laporan, bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menunda penyaluran Dana 

Desa pada desa yang bersangkutan sampai dengan disampaikannya realisasi 

penggunaan Dana Desa. 

Bupati kemudian melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa di seluruh desa yang berada dalam wilayahnya kepada 

Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan Kementerian teknis serta pimpinan 

kementerian/lembaga lain yang terkait, dan gubernur pada tahun anggaran 

berikutnya. Jika bupati terlambat atau tidak melaporkan penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa. PP No. 

60/2014 juga mengatur kewenangan pemerintah pusat (K/L terkait) untuk 

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengalokasian, penyaluran, dan 

penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan 

bupati/ walikota tentang tata cara penetapan dan pembagian Dana Desa, penyaluran 
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Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan 

SiLPA Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan atas penghitungan pembagian 

Dana Desa untuk setiap desa oleh kabupaten/kota, dan realisasi penggunaan Dana 

Desa. Bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi 

administratif kepada desa apabila terdapat SiLPA lebih dari 30%. Sanksinya berupa 

penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA 

Dana Desa. Apabila pada tahun berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih 

dari 30%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang 

bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar 

dana SiLPA Dana Desa tahun berjalan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa tidak secara spesifik mengatur pengelolaan Dana 

Desa. Namun Permen ini memuat ketentuan tentang peran pemerintah desa dalam 

penyusunan APBDes, yang meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap 

perencanaan, Permendesa No. 113/2014 menegaskan kembali peran 

bupati/walikota dalam mengevaluasi Rancangan APBDes yang dilakukan melalui 

camat. Menurut Permendesa ini, apabila hasil evaluasi Bupati/Walikota tersebut 

tidak ditindaklanjuti oleh Kades dan Kades tetap menetapkan Ranperdes tersebut 

menjadi Perdes, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan Perdes dengan 

Keputusan Bupati/Walikota. Jika Perdes tersebut dibatalkan, maka berlaku pagu 

APBDesa tahun sebelumnya dan Kades hanya dapat melakukan pengeluaran 

terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kades memberhentikan 
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Perdes paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kades bersama 

BPD mencabut Perdes dimaksud. 

Pada tahap pelaksanaan, Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan 

peraturan mengenai jumlah uang dalam kas desa. Sedangkan dalam tahap 

pelaporan, Bupati/ walikota menerima laporan realisasi APBDes, yang dalam 

praktiknya dikoordinasikan melalui camat. Terakhir, dalam tahap 

pertanggungjawaban, Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota. Laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

Menurut peraturan ini, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan 

fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan 

Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 

pemanfaatannya. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menyediakan pendampingan 

dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi 

Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tugas 

dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah Kabupaten/Kota yang utama adalah 

melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (Kabupaten/Kota ), 

pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, 

dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan 

Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut. 

Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan 

Kerja khusus Kabupaten/Kota dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah 

dan bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota.  Penyusunan Model dan Instrumentasi 
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Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati 

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan 

Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas 

pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah 

Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. 

Kemudian SKPD yang berwenang melakukan penilaian terhadap hasil pemantauan 

dan evaluasi. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Bupati dan Menteri 

melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Desa mengkonstruksi desa sebagai organisasi campuran 

(hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan 

pemerintahan lokal (local self government). Desa juga tidak identik dengan 

pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus 

mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. 

 

Tabel 2.1 Peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten  

dalam pengelolaan Dana Desa 

 

No Tahap Pengelolaan 

Dana Desa 

Pemerintah Desa Pemerintah Daerah 

1. Perencanaan 1. Musyawarah dengan 

masyarakat dalam 

penyusunan 

APBDes. 

1. Melakukan 

pendampingan 

kepada Pemerintah 
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2. Menampung usulan 

dari masyarakat 

untuk penyusunan 

APBDes. 

3. Menyusun 

rancangan APBDes. 

 

Desa saat menyusun 

rancangan APBDes. 

2. Melakukan Evaluasi 

terhadap rancangan 

APBDes yang telah 

disusun. 

3. Memberikan 

persutujuan atau 

penolakan terhadap 

rancangan APBDes 

yang telah disusun. 

2. Pelaksanaan 1. Menetapkan 

Rancangan APBDes 

sebagai Perdes. 

2. Melaksanakan 

program kerja  yang 

tersusun dalam 

APBDes. 

1. Menerbitkan 

peraturan daerah 

tentang besaran 

APBDes. 

2. Melakukan 

pengawasan dan 

pembinanaan 

terhadap 

pelaksanaaan 

APBDes. 

3. Evaluasi dan 

Pertanggungjawaban 

1. Melakukan evaluasi 

terhadap 

pelaksanaan 

APBDes. 

2. Menyusun laporan 

terhadap 

pelaksanaan 

APBDes. 

3. Menyusun laporan 

pertanggungjawaban 

1. Melakukan evaluasi 

terhadap laporan 

evaluasi pelaksanaan 

APBDes. 

2. Menerima laporan 

pelaksanaan 

APBDes. 

3. Mengevaluasi 

laporan 

pertanggungjawaban 
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pelaksanaan 

APBDes. 

pelakasanaan 

APBDes. 

Sumber : Diolah dari UU No 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 60 tahun 2014 tentang 
dana desa yang bersumber dari APBN, PMK No. 49 tahun 2016 tentang tata cara 
pengelolaan dana desa, Perbup Malang No. 37 tahun 2017 tentang besaran dan prioritas 
penggunaan dana desa. 

 

2.5 Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan 

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai 

oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan 

dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan 

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan 

kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan 

melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan 

Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a) perencanaan, b) 

pelaksanaan, c) penatausahaan, d) pelaporan, e) pertanggungjawaban. 
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A. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. 

Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus 

tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip 

tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 

Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 

1. Transparan 

Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi 

terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak 

lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi 

(disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, 

berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. 

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian 

bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada 

masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk 

mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses 

semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 

Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan 

memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk 
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mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

2. Akuntabel 

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja 

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan 

pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini 

menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan 

pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada 

jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Partisipatif 

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan 

mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib 

melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta 

masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat 

dari program/kegiatan pembangunan di Desa 

4. Tertib dan Disiplin Anggaran  

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara 

konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip 
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akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan 

keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

B. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Perencanaan 

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk 

memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa 

yang akan datang. 

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM 

Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang 

merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan 

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang 

dan jasa serta proses pembayaran. 

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan 

APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 

Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran 

biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP). 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan 
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berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi 

aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat 

segera diperoleh. 

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan 

yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan 

penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap 

pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat 

digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. 

4. Pelaporan 

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 

hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan 

selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab 

(pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan 

merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu 

kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung 

jawab yang ditugaskan. 

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada 

Bupati/walikota melalui camat terlebih dahulu 

. 

2.6 Kajian Terdahulu Tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Dana Desa 

Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran sudah cukup baik. semua Dana 

Desa Tahun 2015 digunakan untuk pembangunan yang bisa dinikmati langsung 
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oleh rakyat, khususnya untuk pengaspalan jalan, untuk kesejahteraan rakyat dan 

meringankan beban rakyat karena rakyat tidak dipungut biaya untuk pembangunan 

jalan. Dana dari pemerintah desa berfungsi untuk kemajuan desa atau wilayah.  

Hasil penelitian di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo dalam Pengelolaan Dana Desa yang transparan karena perencanaannya 

dimusyawarahkan antara Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD, dilihat dari 

pertanggungjawaban hasil fisik yang berupa pembangunan, dan pelaksanaannya 

secara transparan. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan 

adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggung 

jawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel 

dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan 

lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.Kendala utamanya 

adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi 

sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat 

Pemerintah Daerah secara berkelanjutan (Nunuk Riyani, 2016). 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat simpulan 

hal-hal sebagai berikut. 1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa 

Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 

2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada 

angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 

(98,89%), 2010 (100%), tahun 2011(100%), tahun 2012(89,24%), tahun 

2013(100%), dan tahun 2014 (99,57%). 2) Adapun hambatan yang dialami oleh 

pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Lembean, 



43 
 

kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli yaitu a) pemahaman masyaraakat terhadap 

ADD, b) terjdinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah 

desa, pemerintah dengan maasyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders., dan 

c) pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat. 3) Untuk menanggulangi hambatan 

dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu a) 

mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masayarakat dan aparatur 

pemerintah desa, b) meningkatkan koordinasi antar unit kerja, c) membuat 

anggaran untuk dana cadangan program (Wayan Saputra, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa 

Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, maka dapat ditarik kesimpulan 

antara lain:  

1. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 

pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten 

Muna, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap 

yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan 

hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang 

diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana 

dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, 

dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh 

perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo. Tahapan 

pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana 

penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik 

namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan 
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perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga 

pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa 

Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam 

proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan 

fisik di Desa Lakapodo masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan 

pertanggungjawaban tidak disususn oleh pemerintah Desa Lakapodo serta 

tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama 

masyakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap 

tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan 

prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan 

transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap 

kegiatan pembangunan yang dilakukan.  

2. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo yaitu: Sumber 

Daya Manusia (SDM), Informasi, Partisipasi Masyarakat (Nova Sulastri, 

2016.) 

 

 Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Ketindan melalui tiga tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah 

desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari setiap tahapan tersebut 

telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam 

Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak 
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merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit 

melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana 

yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi 

sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini 

menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang 

harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Selain itu tantangan yang perlu 

dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui 

meningkatkan program di bidang ekonomi. Dengan adanya permasalahan tersebut 

alangkah lebih baik untuk pemerintah desa untuk lebih tepat dalam 

memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan dibiayai Alokasi 

Dana Desa serta lebih menambah kegiatan yang dapat menambah sumber 

pendapatan desa dengan cara meciptakan KOPERASI atau badan usaha yang ada 

di desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa (Rahmi Fajri, 2015). 

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa 

Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan 

admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus 

diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, 

pertanggung- jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat 

tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.  

Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang 

terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari 

perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, 

pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan 
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stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD 

peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam 

penyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan 

terlibatnya dalam pembangunan infrastruktur Desa Deket Kulon.  

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh 

anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan 

manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan 

infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan 

sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan 

wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan 

organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui 

PKK.  

Faktor yang mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu adanya 

peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam 

mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam 

proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang 

kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu 

tentang program Alokasi Dana Desa yang kemudian menyebabkan rendahnya 

pengawasan masyarakat pada kegiatan Alokasi Dana Desa dan dominasi 

pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

Alokasi Dana Desa menyebabkan kurangnya kemandirian desa (Faizatul Karimah, 

2014). 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang 

penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap 

Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :  

1. Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional : 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung 

pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan penggunaan 

Alokasi Dana Desa, yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa adalah 30% (tiga 

puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasionl. Merujuk 

dari hasil penelitian penulis dimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa 

untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebawang telah 

berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.  

2. Pengelolaan kegiatan untuk belanja Publik dan Pemberdayaan kepada 

masyarakat : Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kabupaten 

Tana Tidung pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup Kegiatan 

penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa 

untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan sebesar 70 % (tujuh puluh 

perseratus) yang mana kegiatannya terdiri dari pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik. Merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan 

maka hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan tersebut 

lebih direalisasikan pada pembangunan fisiknya, adapun pembangunan non 

fisik tidak terlalu banyak dianggarkan dikarenakan di Desa Sebawang 

banyak sekali pembangunan fisik yang belum ada, sehingga masyarakat 

lebih besar menganggarkan untuk infratruktur. Jadi kesimpulannya untuk 
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kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan 

secara maksimal.  

3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dihadapi khususnya untuk 

kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa di 

Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung mengalami 

berbagai hambatan-hambatan antra lain :Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang merupakan faktor internal yang dihadapi pemerintah desa Sebawang 

dari pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa dalam 

bentuk surat pertanggung jawaban, rendahnya sumber daya perangkat desa 

merupakan ujung tombak pelaksana Alokasi Dana Desa menjadi salah satu 

hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang, 

Koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana Alokasi Dana Desa desa 

Sebawang dengan instansi yang terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa merupakan temuan lain penulis dalam penelitian ini dimana tim 

pelaksana Alokasi Dana Desa belum memahami benar mengenai 

mekanisme pembuatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang (Thomas, 2013).  

 

Kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 belum sempurna. 

Dapat dilihat dari matriks penilaian kesesuaian. 

1. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di enam desa di Kecamatan 

Jabon sudah sangat baik yaitu telah menerepkan prinsip akuntabel, 

transparan dan partisipatif yang dibuktikan dengan dilibatkannya 
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masyarakat dalam musyawarah desa penyusunan perencanaan. Selain itu 

juga perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah mengikuti aturan 

yang berlaku yaitu hasil musyawarah telah disepakati oleh BPD dan 

dievaluasi oleh Camat. Kesesuaian dari masing-masing desa menunjukkan 

angka 100% yang artinya semua desa telah mengikuti aturan yang berlaku.  

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa di enam desa tersebut juga sudah baik 

dengan menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan tetap juga telah 

mengikuti perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan. Penggunaan 

Alokasi Dana Desa juga telah mengacu pada RPJMDes dan RKPDesa. Dan 

juga selain digunakan untuk penghasilan tetap, Alokasi Dana Desa 

digunakan untuk pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat yang 

dibuktikan dengan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa. Kesesuaian 

tahap penggunaan dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2015 dalam matriks 

menunjukkan angka 100% yang artinya dalam tahap penggunaan semua 

desa telah mengikuti aturan yang berlaku. 

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di enam desa sudah cukup baik, 

baik pertanggungjawaban fisik kepada masyarakat maupun 

pertanggungjawaban berupa laporan yang diberikan kepada Bupati malalui 

Camat. Namun terjadi sedikit kendala dalam pertanggungjawabannya yaitu 

terjadi keterlambatan penyerahan SPJ. Sesuai dengan apa yang dijelaskan 

oleh beberapa narasumber bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena 

adanya keterlambatan pencairan dana diawal tahun anggaran. Selain itu juga 
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SDM di desa yang masih kurang merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan keterlambatan penyeraha SPJ tersebut.  

Dari keseluruhan tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan 

Jabon, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Jabon sudah cukup baik dalam masing tahap-tahapnya dilihat dari 

matriks perencanaan sudah 100% mengikuti aturan yang berlaku, untuk 

penggunaan juga sudah baik dibuktikan dengan matriks penggunaan sudah 100%, 

namun untuk tahap pertanggungjawaban masih belum sempurna hanya mencapai 

75% yang diakibatkan terlambatnya penyerahan SPJ dikarenakan terlambatnya 

pencairan diawal periode anggaran dan SDM yang masih kurang (Desy, 2016). 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan 

Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana 

berdasarkan skala prio-ritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi 

di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masya-rakat melalui forum 

musyawarah desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa 30 % untuk belanja aparatur dan 

belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat.  

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan akuntabel, dimana 

prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa 

sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 

2014. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan 

keuangan.  

Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya 

beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum mengu-asai dengan baik 
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pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendu-kung efektivitas pembuatan 

laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana Alokasi Dana Desa.  

Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam 

mengimplementasikan program Alokasi Dana Desa, maka perlu adanya pelatihan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada 

pelaksana teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterbatasan penelitian ini pada 

satu desa dan penggalian data hanya pada aparatur pemerintah desa dan tidak 

bersumber pada masyarakata desa yang terkait dan aparatur Kecamatan yang berta-

nggungjawab pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (Masiyah, 2016). 

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo 

Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan 

dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan 

kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, 

sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sigi. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan 

bahwa pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. 

Manfaat Alokasi Dana Desa  pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa 

di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh 

masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai 

macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup 

perorangan, keluarga dan kemasyarakatan (Irma, 2015). 
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Perencanaan Alokasi Dana Desa masih mengalami beberapa kekurangan 

antara lain dalam Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa 

salimbatu tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat desa dalam penyusunan 

rencana kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa, dalam penyusunan rencana 

kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa ternyata pihak-pihak yang dilibatkan 

belum bisa mewakili untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, 

hal ini terjadi karna dalam rapat ternyata mereka dihadirkan untuk melegitimasi 

yang sebelumnya merupakan keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa 

saja. Hal ini tentunya berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif 

karna tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa 

melainkan keinginan atau kepentingan paihak pemerintah desa dan para elit desa. 

dan pihak Pemerintah Desa juga masih kurang memberikan sosialisasi terhadap 

masyarakat akan adanya dan kegunaan anggaran Alokasi Dana Desa. 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan masalah yang timbul adalah lamanya 

proses pencairan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga 

membuat proses pelaksanaan kegiatan baik kegiatan fisik maupun non fisik yang 

telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak tepat waktu dalam 

pelaksanaannya. 

Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Salimbatu dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa Salimbatu belum terwujud. Belum adanya mekanisme 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui BPD sudah cukup membuktikan bahwa prinsip Akuntabilitas belum bisa 
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diwujudkan oleh Pemerintah Salimbatu dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(Juliansyah, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa 

penulis menyimpulkan terdapat permasalahan yang sama yaitu kurangnya 

pengetahuan sumbe daya manusia yang ada di Pemerintah Desa dalam pengelolaan 

dana desa khususnya pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban, tetapi pada 

tahap perencanaan dan pelakasanaan sudah sesuai dengan peraturan baik peraturan 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut maupun dengan Undang-Undang. 

Dengan hasil penelitian terdahulu ini nantinya peneliti dapat memberikan masukan 

kepada pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa supaya terlaksana pengelolaan dana desa yang akutanbel dan 

transparan.  


