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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain, 

Thomas (2013) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya 

Meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap 

Kabupaten Tana Tidung ditinjau dari tahap-tahap pelaksanaan kegiatan 

didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal 

dari anggaran alokasi dana desa, menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan 

Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah 

kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana alokasi dana desa 

tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur bisa 

berjalan sesuai dengan petunjuknya dan untuk yang 70% dari alokasi dana 

desa berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan 

fisik pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada 

pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan 

kurangnya koordinasi tentang pengelolaan alokasi dana desa menjadi 

hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebawang. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Riyanto (2015) tentang Akuntabilitas 

Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa 

Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara 

ditinjau dari pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan 
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pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak 

Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada 

seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung 

akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat 

Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak 

mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, 

dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu 

dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. 

Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi 

masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan. 

Selanjutnya penelitian Annivelorita (2015) tentang Implementasi 

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang 

Butan Krayan Kabupaten Nunukan ditinjau dari mempertimbangkan empat 

faktor yaitu komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), sumberdaya, dan 

struktur birokrasi, menunjukkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa 

(ADD) belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwidjowijoto, 2006). Tidak lebih 
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dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan 

dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat 

atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

 Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan 

kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan 

keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan 

seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan (Magdalena et al., 

2013). 

 Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan di atas, 

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha 

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan 

memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari 

suatu kebijakan itu sendiri. Untuk mengkaji lebih baik suatu 

implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model 

kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu 

implementasi kebijakan. 

 Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis 

sebuah implementasi kebijakan, termasuk model implementasi yang 

dikemukakan oleh George Edward III. George Edward III melihat 
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implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana 

terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna 

mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

implementasi. 

 George Edward III mengajukan empat faktor yang berperan 

penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: 

a. Komunikasi (Communication) 

  Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi 

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi 

kebijakan dari pembuat kebijakan (policy implementors). Informasi 

perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan 

dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok 

sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat 

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa 

berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu 

sendiri. 

  Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup 

beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), 

kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). 

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya 
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disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. 

  Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas 

dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun 

pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan 

dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan 

harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana 

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 

b. Sumber Daya (Resources) 

  Sumber daya memiliki peranan penting dalam 

implementasi kebijakan. George Edward III mengemukakan bahwa 

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan 

aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana 

kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan 

secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

efektif. 

  Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang 

dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, 
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anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan 

kuantitasnya. 

2) Anggaran (Budgetary) 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan 

kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau 

kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa 

dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan 

berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

3) Fasilitas (facility) 

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan 

fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan 

perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi 

suatu program atau kebijakan. 

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) 

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi 

kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait 

bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara 

wewenang berperan penting terutama untuk menyakinkan dan 
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menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

c. Disposisi (Disposition) 

  Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana 

kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi 

kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting 

yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan 

komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk 

tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan 

komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat 

mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

  Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini 

melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu 

sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi 

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). 

  SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 

bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari 

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, 

struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan 
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cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan 

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

 Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi 

keputusan adalah: 

a. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna 

program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat 

dijalankan. 

b. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan 

program ke dalam tujuan kebijakan. 

c. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi 

pelayanan, upah, dan lain-lainnya. 

 

2. Alokasi Dana Desa 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa, 

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut 

ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada 

Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta 
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diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi 

pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala 

Desa (Magdalena et al., 2013). 

 Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai 

bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam 

membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi 

swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan pemberdayaan. 

 Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang 

didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. 

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. 

 Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya kepada desa. 

Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). 

 Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011) adalah: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 
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b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat; 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

 Menurut Nurcholis (2011) rumus yang dipergunakan dalam 

Alokasi Dana Desa adalah : 

a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama 

untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 

Minimal (ADDM). 

b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan 

Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel 

tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, 

kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional 

(ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara Asas Merata dan 

Asas Adil adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) 
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adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan 

besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% 

(empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa. 

 Penyaluran Alokasi Dana Desa dari bank rekening Kas Daerah 

langsung ke bank rekening Kas Desa. Bank rekening Kas Desa sebelum 

ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu: 

a. Bank Pemerintah yang terpercaya; 

b. Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa. 

 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber 

dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh 

tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. 

Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh 

persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 

70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. 

Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk: 

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; 

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa); 

c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; 

d. Perbaikan lingkungan dan pemukimam; 

e. Teknologi tepat guna; 

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan; 

g. Pengembangan sosial budaya; 
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h. Kegiatan lain yang dianggap penting. 

 Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk tim Kabupaten 

yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang 

selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa 

disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian ada pula Pengawas Kegiatan dan 

Penanggungjawab Operasional (PJOK). 

 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. 

Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa harus 

memenuhi prinsip sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 

prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum. 

c. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

hemat, terarah dan terkendali. 

d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat 

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan 

kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan 

melalui Musyawarah Desa. 
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 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk 

pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari 

Alokasi Dana Desa adalah, sebagai berikut: 

a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan 

dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun 

yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi 

Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa; 

b. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Desa, yang mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang 

dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan 

Alokasi Dana Desa. 

 Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu 

dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim 

pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat 

kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di 

wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati tim fasilitasi 

tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pendampingan tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa. 

 Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan 

penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. 
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Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurcholis (2011) 

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi: 

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa; 

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan 

keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan 

APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; 

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa; 

 Pembinaan dan pengawasan camat meliputi: 

a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa; 

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 

desa; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 

d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban APBDesa. 

 

3. Pengelolaan Keuangan Desa 

 Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan 
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dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

a. Perencanaan 

  Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 

Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut: 

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

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. 

Pada pasal 21, mengatur bahwa: 

1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah 

disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota 

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi. 
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2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa. 

3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi 

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai 

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil 

evaluasi. 

Pada pasal 22, mengatur bahwa: 

1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa 

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 

Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 

anggaran sebelumnya. 
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3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 

operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa 

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama 

BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 

Pada pasal 23, mengatur bahwa: 

1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan 

lain. 

2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) 

hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa. 

3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa 

tersebut berlaku dengan sendirinya. 

4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling 
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lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil 

evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap 

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan 

pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat 

diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

b. Pelaksanaan 

  Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 24, mengatur bahwa: 

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. 
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Pada Pasal 25, mengatur bahwa: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

Pada Pasal 26, mengatur bahwa: 

1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. 

2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan 

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala 

desa. 

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pada Pasal 27, mengatur bahwa: 

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 

Anggaran Biaya. 
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2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala 

Desa. 

3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. 

Pada pasal 28, mengatur bahwa: 

1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 

2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau 

jasa diterima. 

Pada pasal 29, mengatur bahwa: 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 

c. Lampiran bukti transaksi 

Pada pasal 30, mengatur bahwa: 

1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
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a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan 

oleh pelaksana kegiatan; 

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 

APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana 

kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui 

permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) 

selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

Pada pasal 31, mengatur bahwa: 

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Padal pasal 32, mengatur bahwa: 

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan 

bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pada pasal 33, mengatur bahwa: 
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1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila 

terjadi: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar jenis belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan 

anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun berjalan; 

c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau 

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 

berkepanjangan; 

e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 

3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan 

tata cara penetapan APBDesa. 

Pada pasal 34, mengatur bahwa: 

1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak 

mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan 
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Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. 

2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diinformasikan kepada BPD. 

c. Penatausahaan 

  Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 35, mengatur bahwa: 

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. 

Pada pasal 36, mengatur bahwa: 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan: 

a. Buku kas umum; 

b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan 

c. Buku Bank. 
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d. Pelaporan 

  Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 37, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama; dan 

b) 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 

  Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 38, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap 

akhir tahun anggaran. 
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2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri: 

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 

Tahun Anggaran berkenaan; dan 

c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk ke desa. 

Pada Pasal 39, mengatur bahwa: 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pada Pasal 40, mengatur bahwa: 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
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dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

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

lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi 

lainnya. 

Pada Pasal 41, mengatur bahwa: 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 

atau sebutan lain. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Pada Pasal 42, mengatur bahwa: 

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku 

Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat 

Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, 

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan 

semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 

27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 

38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri. 
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Pada Pasal 43, mengatur bahwa: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur 

dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

 

4. Pembangunan Desa 

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan 

Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

 Pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyusun 

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan 

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun 

perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan 

pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua 

unsur masyarakat desa yang terdiri atas Ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua 

organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain. 
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Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka 

meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun; dan 

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa 

melaksanakan tahapan yang meliputi: 

a. Penyusunan RPJM Desa 

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. 

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 

1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 

2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota; 

3) Pengkajian keadaan Desa; 

4) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah 

Desa; 

5) Penyusunan rancangan RPJM Desa; 

6) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa; dan 

7) Penetapan RPJM Desa. 
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b. Penyusunan RKP Desa. 

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli 

tahun berjalan. 

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 

1) Hasil kesepakatan musyawarah Desa; 

2) Pagu indikatif desa; 

3) Pendapatan asli desa; 

4) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota; 

5) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD 

kabupaten/kota; 

6) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 

7) Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan 

8) Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain: 

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan 

lingkungan Desa antara lain: 

1) Tambatan perahu; 

2) Jalan pemukiman; 

3) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 

4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

5) Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 
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6) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

kesehatan antara lain: 

1) Air bersih berskala Desa; 

2) Sanitasi lingkungan; 

3) Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 

4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

1) Taman bacaan masyarakat; 

2) Pendidikan anak usia dini; 

3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 

4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 

5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 

kondisi Desa. 

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara 

lain: 

1) Pasar Desa; 

2) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa; 

3) Penguatan permodalan BUMDesa; 

4) Pembibitan tanaman pangan; 

5) Penggilingan padi; 
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6) Lumbung Desa; 

7) Pembukaan lahan pertanian; 

8) Pengelolaan usaha hutan desa; 

9) Kolam ikan dan pembenihan ikan; 

10) Kapal penangkap ikan; 

11) Gudang pendingin (Cold storage); 

12) Tempat pelelangan ikan; 

13) Tambak garam; 

14) Kandang ternak; 

15) Instalasi biogas; 

16) Mesin pakan ternak; 

17) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. 

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1) Penghijauan; 

2) Pembuatan terasering; 

3) Pemeliharaan hutan bakau; 

4) Perlindungan mata air; 

5) Pembersihan daerah aliran sungai; 

6) Perlindungan terumbu karang; dan 

7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 

 


