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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan 

pengelolaan Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Siswidiyanto dkk yang 

meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD), hasilnya menunjukkan dalam penerapannya masih 

ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit 

melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan 

tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. 

Azwardi & Sukanto (2014) dalam penelitiannya Tentang Efektifitas 

Alokasi Dana Desa Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera  Selatan, hasilnya 

menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 

belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku.Namun, daerah yang 

telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatkan. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015) tentang 

Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang menyimpulkan bahwa yaitu 

administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat 

pemerintah desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak 

mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan 

program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh 
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pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya manusia 

yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pengelolaan ADD. 

Selanjutnya Subroto (2009) dalam penelitiannya tentang Akuntabilitas 

Pengelolaam Dana Desa yang hasilnya konsisten dengan penelitian Sumiati 

(2015) bahwa di sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih 

lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah 

menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Desa  

 Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun  2016 tentang Desa 

pasal 1, Desa adalah desa dan adat desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, ha asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi 

permukiman di area pedesaan (rural).Bentuk sebuah desa biasanya 

mempunyai nama letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk 
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membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainya. Perbedaan ini 

dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.Suatu 

desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.(Bastian 

2015). 

 Ciri pedesaan menurut Indra Bastian diantaranya: 

a. Kepadatan penduduk rendah 

b. Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, 

tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan. 

c. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular dan 

sebagainya 

d. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa 

e. Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu. 

 

Kewenangan desa antara lain (Bastian 2015): 

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa 

2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

wilayah di atasnya (kabupaten/kota) yang diserahkan pengaturannya 

kepada desa 

3) Tugas pembantu dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

4) Urusan pemerintahan lainya yang diserahkan kepada desa. 



11 
 

 

 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 

kabupaten/ kota, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Landasan pemikiran 

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Dana Desa 

Menurut PP 60 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa adalah dana 

yang bersumber dari APBN  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dapat digunakan 

antara lain untuk pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Besaran Dana Desa setiap Desa 

dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka 

kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot: (a) 30% 

untuk jumlah penduduk kabupaten/ kota. (b). 20% untuk luas wilayah 

kabupaten (c) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/ kota. 
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Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.Pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja setelah Desa Desa diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah. 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 

kemasyarakatan. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Bupati Malang 

nomor 6 tahun 2016 tentang besaran dan pioritas penggunaan dana desa pasal 

(5) yaitu Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program 

dart kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunar Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas 

bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja 

Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

a. Bidang Pembangunan Desa 

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi: 
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1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana 

dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan 

pemukiman. 

2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sanana dan prasarana 

kesehatan masyarakat. 

3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan, sosial dan kebudayaan. 

4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi. 

5) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan 

serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. 

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang 

bertujuan meningkatkan Kapasitas warga atau masyarakat dalam 

pengembangan wirausaha, peningkatarr pendapatan, serta perluasan skala 

ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat, antara lain: 

1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan 

atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas 

melalui pelatihan dan pemagangan. 

2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 

atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga 

ekonomi masyarakat Desa lainnya. 
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3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan 

pangan Desa. 

4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dari 

bentuk bantuan hukum bagi masyarakat Desa, termasuk pembentukan 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas 

Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre). 

5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih 

dari sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, 

Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsial tenaga medis/ 

swamedikasi di Desa. 

6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Desa dari Hutan/ 

Pantai Kemasyarakatan. 

7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan 

dan pelestarian lingkungan hidup 

8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan 

analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

 

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbargkan tipologi desa 

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa sesuai dengan Peraturan Bupati 

Malang nomor 6 tahun 2016 tentang besaran dan pioritas penggunaan dana desa, 

meliputi: 
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1) Desa tertinggal megutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan 

masyarakat. 

2) Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan umun dan sosial dasar baik pendidikan dari kesehatan 

masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat. 

3)  Desa maju dan/ atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan 

investasi desa, termasuk Desa dalam membuka lapangan kerja, padat 

teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. 

c. Partisipasi Masyarakat 

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang 

akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui: 

1) Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan 

Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor 

Sekretariat Presiden. 

2) Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa - 

desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai 

kewenangan. 
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Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengatakan, ada 

beberapa indikator berhasil atau tidaknya pengucuran dan penggunaan dana 

desa yang dilansir Desa Merdeka – Jakarta yakni “Pertama, untuk menentukan 

sukses atau tidaknya dana desa itu gampang. Datang langsung ke desa, 

tanyakan ke masyarakat apakah dana desa sudah disalurkan, siapa 

penggunanya, buat apa saja”. Indikator keberhasilan lain, kata Fary adalah 

pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang digunakan untuk penyaluran 

dana desa. Selain itu dia juga menyebutkan, indikator lain adalah 

pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (MUNDES). 

3. Pengelolaan Dana Desa 

 Pengelolaan dana desa telah diatur di dalam Permendagri No. 113 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengeleloaan dana desa meliputi 

perencaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  

a) 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.Perencanaankeuangan desa yang telah diatur di 

dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu: 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
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(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan. 

b) 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).Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas 

Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang 

berlangsung pada tahap pelaksanaan. 

 



18 
 

 

Pelaksanaankeuangan desa yang telah diatur di dalam Permendagri No. 

113 Tahun 2014 yaitu: 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

c) Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan 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. 
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Penatausahaan keuangan desa yang telah diatur di dalam Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 yaitu: 

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

(3)  Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

d) 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 

sesuatukegiatan 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. Pelaporan 

keuangan desa yang telah diatur di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 

yaitu: 
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(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan 

semester akhir tahun. 

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa laporan realisasi APBDesa. 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya 

e)  Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir 

tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam 

Forum Musyawarah Desa.. Pertanggungjawaban keuangan desa yang telah 

diatur di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu: 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasipelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahunanggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 
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(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 

a. FormatLaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesaTahun Anggaran berkenaan; 

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaranberkenaan; dan 

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yangmasuk ke desa.Anggaran berkenaan dan Laporan Program 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 

pasal 40: 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi 

yangmudah diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

papanpengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

 


