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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Sebelumnya dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan 

pembangunan desa (Utomo, 2015) menyimpulkan pelaksanaan kebijakan 

APBDes di desa Bandung dari hasil penelitian dilapangan dapat dapat ditemukan 

fakta bahwa dalam pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa 

Bandung masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 

pemerintah desa mulai dari tingkat RT, RW dan Dusun. Proses penyusunan 

APBDes sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan sumber daya yang 

dimiliki Desa Bandung masih sangat rendah dan belum maksimalnya sosialisasi 

dan pelatihan penyusunan APBDes oleh pemerintah kabupaten Mojokerto. Dari 

sisi pelaksanaanya program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDes) dimana dalam dokumen RKPDes ada tujuh program 

kerja yang direncanakan, terlaksana hanya empat program. Ini disebabkan karena 

pemerintah Desa Bandung dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang 

transparan sehingga masyarakat tidak pernah tahu program pembangunan 

pemerintah desa dan anggaran yang menyertainya. Dari pernytaan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam pengelolaannya anggaran pendapatan desa , pemerintah 

Bandung kurang transparan. 

Dalam penelitian Iqsan (2016) telah melakukan penelitian tentang 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berjudul 
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transparansi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong 

Kabupaten Kutai Timur sudah diterapkan secara transparan, yaitu : 1). 

Pengumuman kebijakan anggaran di Desa Long Nah yaitu pengumuman melalui 

kegiatan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa dan pengumuman yang 

dilakukan secara fisik melalui papan informasi. 2). Dokumen anggaran di Desa 

Long Nah dan mudah diakses dengan tindakan Pemerintah Desa Long Nah yang 

membebaskan masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran ke kantor desa 

dan pemerintah desa juga memberikan foto copy dokumen-dokumen anggaran 

kepada Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Kepala Dusun dan Ketua RT sehingga terakomodirnya keingintahuan masyarakat 

terhadap dokumen anggaran dan memudahkan masyarakat dalam mengakses 

dokumen-dokumen anggaran tersebut. 3). Laporan pertanggung jawaban 

Pemerintah Desa Long Nah yang tepat waktu. Pemerintah Desa Long Nah dalam 

mempertanggungjawabkan APBDes yaitu melalui sistem pelaporan secara 

priodik, paling lambat bulan juli tahun berjalan untuk tahap pertama dan akhir 

bulan januari tahun berikutnya untuk tahap dua. Pembuatannya selalu disertai 

dengan laporan pertanggung jawaban pemerintah desa yang diajukan kepada 

pihak kecamatan untuk disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur 

dan diinformasikan juga kepada masyarakat Desa Long Nah atas hasil 

implementasi APBDes. 4). Mengakomodir suara atau usulan masyarakat yaitu 

Pemerintah Desa Long Nah menggunakan sistem skala prioritas artinya kebutuhan 

masyarakat yang lebih penting dan umum terlebih dahulu direlisasikan dengan 
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mekanisme penentuan penggunaan dana yang telah dibahas dalam musrenbang 

desa dan dituangkan kedalam APBDes. Oleh karena itu, anggaran yang ada benar-

benar dialokasikan sesuai suara atau usulan masyarakat. 5). Sistem pemberian 

informasi kepada publik, dimana pemerintah desa di Desa Long Nah menyediakan 

sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat melalui sistem informasi 

pertemuan langsung seperti pada rapat desa atau diinformasikan langsung oleh 

aparatur desa dan pemberian informasi secara tidak langsung seperti penggunaan 

media papan informasi yang diletakan di Kantor Desa maupun dilokasi kegiatan 

proyek pembangunan desa. 

Dalam penelitian Pratiwi (2016) tentang Manajemen Keuangan Desa 

Melalui Inovasi Electronic Village Budgeting dengan kesimpulan, yaitu: seiring 

dengan kemajuan informasi, pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan 

secara manual kini menjadi berbasis online melalui sistem aplikasi yang 

terintegrasi. Electronic Village Budgeting sebuah inovasi dan terobosan baru yang 

berusaha menjawab berbagai permasalahan terkait tatakelola keuangan desa yang 

sering tidak tertib administrasi dan rawan akan penyimpangan anggaran. 

Manajemen atau pengelola keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting 

secara keseluruhan meliputi beberapa kegiatan secara sistematis dan terintegrasi 

dalam sistem aplikasi yang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Ismail (2016) melakukan penelitian tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan 

Dana Desa dengan kesimpulan, yaitu: Berdasarkan hasil penelitian pada desa 

diketahui bahwa para aparat desa memang belum memiliki kesiapan dalam 
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pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya 

pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah lagi 

dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisai dan 

bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap 

mensukseskan pelaksanaan program dana desa dari pemerintah pusat, yaitu 

dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa. 

Selanjutnya dalam penelitian Nafidah (2015) tentang Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat dengan kesimpulan: 1). Pertanggungjawaban ADD 

baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai 

peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara 

tranparan dan akuntabel. 2). Pemerintah Desa Dapurkejambon sudah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang ada, hal itu terbukti dengan adanya Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ) yang isinya terdapat buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-

kegiatan lainnya. 3). Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Dapurkejambon Tahun 2014 bahwa pemanfaatan alokasi dana 

desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan 

saluran batu kali, terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya yang 

sudah selesai dilaksanakan. 4). Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 

pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon sudah dilakukan oleh 
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pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya 

tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan 

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

yang kegiatannya dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Namun demikian tujuan 

Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

Dapurkejambon masih dirasa kurang optimal karena masyarakat kurang merespon 

dengan baik. 5). Kegiatan Alokasi Dana Desa yang berbentuk pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMD, hal ini dapat diharapkan programnya 

akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pemberdayaan bukanlah 

umtuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat itu 

sendiri. Dan mungkin lembaga pemberdayaan masyarakat dapat mengadakan 

kegiatan atau program yang lebih bervariasi atau lebih banyak untuk menarik 

masyarakat supaya tertarik dengan pelatihan tersebut. 6). Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa 

sebagai kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah. Dengan 

adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan 

desa diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat 

sasaran. 

Selanjutnya, hasil dari penelitian yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru 

Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur ( Kila, 2017 ) menyimpulkan hasil 

penelitian 1). Mengenai pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat si Desa Miau Baru telak terlaksana dan diperuntukkan untuk 
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masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD 

tersebut. Dan pada setiap awal tahun anggaran, pemeritah desa mnegadakan rapat 

melalui musyawarah ditingkat dusun dan desa yang melibatkan lembaga 

masyarakat di Desa Miau Baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang 

telah disusun berdasarkan berita ADD, yang walaupun di dalam penyusun rencana 

kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana 

yang ada sehingga membuat usulan-usulan yang ada tidak terlaksana. 2). Dalam 

proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru adalah merupakan suatu proses dan 

langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah desa secara terarah dalam penentuan 

arah untuk menentukan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai sesuai dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD 

dalam merencanakan dan menetapkan rencana kerja pembangunan yang ada di 

Desa Miau Baru. Namun dalam rapat perencanaan kegiatan yang diadakan oleh 

pemerintah desa, masyarakat hadir hanya untuk menjadi pendengar saja sehingga 

tidak mendapat kesempatan unuk menyampaikan aspirasi, dan dalam rapat 

perencanaan yang dilaksanakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui 

program apa saja yang direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat 

di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. 3). Dan 

mengenai pengawasan  pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, dimana dalam 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sendiri, 

sementara dalam pengawasan yang dilakukan hingga saat ini masih kurang 
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optimal, seperti kurangnya pengawasan secara langsung dari pihak pemerinth desa 

maupun dari TPK sehingga adanya pembangunan fisik yang tidak terselesaikan. 

4). Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan 

pemberdayaan di Desa Miau Baru yaitu kualitas sumberdaya manusia yang masih 

rendah, kurangnya tenaga teknis dan faktor cuaca, serta terlambatnya proses 

pencairan dana membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau 

village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller 

than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten.  

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 1 tentang desa menyebutkan  bahwa Desa adalah desa dan desa adat 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, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selanjutnya dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa 

adalah Kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni : a). kewenangan berdasarkan hak asal 

usul, b). kewenangan lokal berskala Desa, c). kewenangan yang ditugaskan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

disebutkan bahwa Desa adalah 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 Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan berada di kabupaten/kota.  

2. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada 

perencanaan pengelolaan keuangan desa sekretaris Desa menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan dan 

menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang apbdesa kepada Kepala Desa, 
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kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada bdan permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah disepakati bersama maka Kepala 

Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setempat. Tahap 

Pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa, pemerintah desa dilarang 

melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam 

peraturan desa, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 

menjadi peraturan desa, dalam pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 

Anggaran Biaya. Kemudian pada penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara 

Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 

Selanjutnya pada pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan realisasi 

APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Pada tahap 

pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran.  

APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, 

berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014. Pendapatan desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu pendapatan asli desa (PADesa), 

transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok PADesa yaitu hasil usaha, hasil aset, 
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swadaya, partisipasi, gotong royong, dan PADesa lainnya, sedangkan kelompok 

transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, ADD, bantuan 

keuangan dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Belanja desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran 

tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa 

adalah penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak 

terduga. 

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan 

keuangan Desa, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin aggaran yang 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan 

ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes adalah instrumen penting yang sangat 

menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Dengan adanya 

APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana 

pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia 

dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan 

berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang 
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baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong 

pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, APBDesa terdiri atas: pendapatan desa, belanja desa, 

pembiayaan desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh desa. Kemudian Belanja Desa meliputi semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, dan 

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada taun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Adapaun pendapatan desa terdiri dari sejumlah sumber, yaitu: 1). 

Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasi 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli dea 

yang sah; 2). Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit untuk desa 

dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntunkan bagi desa; 3). Bagian 

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap 

Dana secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio 

penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa 

dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. 4). Bantuan keuangan dari Pemerintah, 
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Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan; 5). Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

memikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa 

tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.  

4. Pembangunan Desa 

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 

masalahnya bersama. Menurut Bryant and White (1998) pembangunan adalah 

proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur 

sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. 

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan 

masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada, 1) Untuk 

pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya 

pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), 2) Untuk meningkatkan keterkaitan 

pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, 

antar perdesaan dan perkotaan, dan 3) Untuk memperkuat pembangunan nasional 

secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan 

partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama 

secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. 
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Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa : Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.  

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama 

pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, 

pengawasan dalam  agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha 

pembangunan desa dan kesejahtaraannya. 

5. Sistem E-Village Budgeting 

Electronic Village Budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem 

aplikasi tehnologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan 

desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 

keuangan desa. E-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, 

yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai 

penyusunan anggaran secara manual di desa. Melalui cara ini, pencairan 

anggaran juga mudah terpantau. 

Berdasarkan pembinaan dan pengawasan Perbup 15/2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Banyuwangi, yaitu 1).  Pemerintah Desa 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan 

program aplikasi yang dibangung oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan 

secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi 

dimaksud; 2). Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB 

(e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi; 3). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk 

pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa; 4). Pembinaan dan Pengawasan 

sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana 

Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa. 

6. Akuntabilitas 

Akuntabilitas, menurut Tokyo Declaration of Guidelines on Public Ac-

countability (1985) adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta 

yang berkaitan dengan itu, guna  menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawaban fiscal, manajerial, dan program atau kegiatan. Menurut Tim 

Study Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, yang dikutip oleh Ihyaul 

Ulum MD dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik” (2008:46) adalah 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban 

secara periodik.  

Menurut Mario D. Yango (1991) membangi akuntablititas dalam empat 

klasifikasi: 1). Traditional or Regularity Accountability, yaitu akuntabilitas yang 

memfokuskan pada transaksi-transaksi regular atau transaksi-transaksi fiscal 

untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan pelaksanaan 
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administrasi public. Disebut juga Compliance Accountability. Hal ini diperlukan 

untuk mempertahankan tingkat pelaksanaan administrasi public yang mengarah 

pada perwujudan pelayanan yang optimal. 2). Managerial Accountability, yaitu 

akuntabilitas yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan 

dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya 

lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan pada peranan 

menager atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai tidak hanya 

menjawab pertayaan-pertanyaan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan 

suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan  dan penganggaran, sehingga 

memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi 

pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu pemerintah merupakan 

cirri utama akuntabilitas manajerial. 3). Program Accountability, yaitu 

akuntabilitas yang memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. 

Untuk itu setiap pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan seputar 

pencapaian tujuan pemerintah dan tidak hanya sekedar ketaatan pada peraturan 

yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang 

terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai sesuai dengan lingkup 

tugasnya. Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan dengan program-program 

instansi pemerintah tersebut diakaitkan dengan program nasional, sehingga 

keberhasilan instansi pemerintah ini mempunyai sumbangan yang jelas pada 

pencapaian program nasional. 4). Process Accountability, yaitu akuntabilitas yang 

memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial 

atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi. Untuk itu perlu 
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dipertimbangkan masalah etika dan moal setiap kebijakan pemerintah serta 

pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial.  

Berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 tentang asas pengeloaan 

keuangan desa adalah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Indikator 

akuntabilitas yang dipakai untuk mengelola keuangan desa adalah tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas memberikan informasi keuangan kepada 

masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk 

menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, 

bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam 

pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah 

upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan 

pemeritahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. 

Akuntabilitas juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari 

instansi pemerintah agar menjadikan pemerintah yang transparan dan berorientasi 

pada kepentingan publik.  

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana 

yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsure utama good governance 

antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas. 2 tipe Akuntabilitas 

menurut (Ulum, 2008) 

1. Akuntabilitas Internal 
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Akuntabilitas Internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi 

internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah di mana setiap jabatan 

atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai 

perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodic 

atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 

2. Akuntabilitas Eksternal 

Terdapat pada setiap lembaga negara sbagai suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula 

dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan 

lingkungannya. 

7. Transparansi 

Transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan keberadaannya. Transparansi pengelolaan keuangan 

publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan 

memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat 

menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan 

yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran), (2) menilai ada 

tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap 

peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-
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masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan 

masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).  

Indikator transparansi berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah 

1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawban 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 pasal 38 ayat (2) 

disampaikan paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan, 

3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 di informasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat, 4) Media yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1) antara lain papan 

pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. transparansi ini 

adalah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam 

sebuah institusi/lembaga pubik karena keuangan merupakan sector paling riskan 

yang mungkin akan diselewengkan, transparasi ini dilakukan dengan tujuan: 1). 

Menghindari terjadinya korupsi. 2). Menjaga kepercayaan antara pihak-pihak 

yang berkepentingan di dalam sebuah institusi/lembaga.  

Selain  adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus 

anggaran , transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatka pengawasan. 

Transaparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi 

dibanguna atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses, pemerintahan, 

lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh piha-pihak yang 
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pekepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti 

dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksklusif dikatakan transparan 

jika memenuhi kriterian sebagai berikut: 1). Terdapat pengumuman kebijakan, 2). 

Tersedia dokumen anggaran yang sudah diakses, 3). Tersedia laporan 

pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4). Terakomodasinya suara atau usulan 

rakyat, 5). Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. (Coryanata Isma: 

2007) 

8. Partisipatif/partisipasi

Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan 

pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau suatu 

perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut serta memikul tanggungjawab 

sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

Bentuk partisipasi nyata yaitu: 1). Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi 

untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang 

memerluka bantuan. 2). Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk 

menyumbang harta benda, biasanya berupa alat kerja atau perkakas. 3). Partisipasi 

tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan 

usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. 4). Partisipasi 

ketrampilan, yaitu memberikan dorongan melalui  keretampilan yang dimilikinya 

kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Bentuk partisipatif tidak 

nyata yaitu: partisipasi buh pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan 
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ide, pendapat atau buah pikiran kontruktif, baik untuk menyusun program maupun 

untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya 

dengan memberikan pengalaman atau pengetahuan guna mengembangkan 

kegiatan yang diikutinya. 

 


