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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Juliansyah (2013), mengungkapkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa

masih mengalami beberapa kekurangan antara lain dalam Penyusunan Daftar 

Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Salimbatu tidak melibatkan 

perwakilan dari masyarakat, sementara itu pada tahap pelaksanaan kegiatan 

masalah yang timbul adalah lamanya proses pencairan dana yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten  sehingga membuat proses pelaksanaan baik kegiatan fisik 

maupun non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak 

tepat waktu dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa belum terwujud karena belum adanya mekanisme 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah cukup membuktikan bahwa 

prisip Akuntabilitas belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah Desa Salimbatu 

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Rosalinda (2014), mengungkapkan bahwa tata kelola dana ADD masih nampak 

belum efektif, hal ini terlihat dalam mekanisme perencanaan yang belum 

memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu 

perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi 

masyarakat rendah karena dominasiKepala Desa dan adanya pos- pos anggaran
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dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan 

kebutuhan desa. 

Kholmi (2016), mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Kedungbetik Kabupaten Jombang mengalami hambatan- hambatan- 

hambatan yaitu, sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah dalam 

pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menghadapi perubahan 

peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan tidak semua aparatur 

Pemerintahan Desa Kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan 

software yang telah ditentukan, sementara itu rendahnya kompetensi yang dimiliki 

oleh aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintahan 

desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi 

dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan 

yang dibiayai oleh dana dari Alokasi Dan Desa, dengan permasalahan sebagai 

berikut maka maka perlu diadakannya pelatihan pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Otonomi Desa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti dari kata “otonomi” adalah 

pemerintahan sendiri. Sedangkan “otonomi daerah” merupakan hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Permatasari et al. (2013), mengatakan bahwa otonomi tidak hanya berupa 

wewenang atas wilayah, tetapi juga yang ada di dalamnya, dan kewenangan untuk 

mengelola aset desa adalah salah satu kewenanganyang dimiliki oleh pemerintah
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desa, selanjutnya dalam otonomi desa juga terdapat suatu perencanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang tidak hanya 

menggunakan uang kas desa, tetapi juga menggunakan tanah kas desa dan 

perencanaan pembangunan tersebut salah satunya dengan membangun sarana 

prasarana desa yang memadai. 

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan 

susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki 

kekayaan dan aset. Dengan dikeluarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, sebagai kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa 

diantaranya adalah terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemilihan Kepala 

Desa serta proses pembangunan desa. 

Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan 

tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan 

berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang 

kewenangan mereka, potensi daerah, dan menjaring aspirasi masyarakat di 

wilayahnya. Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai 

kewenanganuntuk mengurus urusan- urusan yang berkaitan dengan kebutuhan 

dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. 

Peraturan mengenai Desa telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 

2014. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menimbang : 

a. bahwa  Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-
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cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 

berkembang berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar 

menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera. 

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan perlu diatur tersediri dengan Undang- Undang. 

Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dalam lingkup 

pemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat bedasarkan adat istiadat, hak asal 

usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam mewujudkan sistem pengelolaan desa, sangat dibutuhkan peran 

pemerintah desa. Pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai pelaksanaan sistem 

pemerintahan desa yang dapat mengantarkan suatu desa menjadi desa 

swasembada, desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi 

yang ada secara optimal. 

Ashari (2013), berpendapat bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga 

perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan 

masyarakatDesa/ Kelurahan dan keberhasilan  Nasional. 
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Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam Undang- 

Undang tersebut dijelaskan bahawa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat 

kucuran dana sebesar 10 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 

Penyaluran dana tersebut secara langsung akan diberikan kepada masing- masing 

desa, dimana jumlah nominal dari dana tersebut yang disalurkan akan  berbeda 

tergantung dari letak kesulitan geografis desa, jumlah penduduk, dan 

perkembangan ekonomi penduduk desa. 

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa 

untuk mengurus, mengatur, danmenyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban Desa, namun 

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dapat 

dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan anggaran desa. 

2. Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan desayaitu 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa.  

Sujarweni (2015:7) mendefinisikan tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 

dan terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas- asas yaitu : 

a. Transparan 

Transparan berarti terbuka- keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan 

informasi terkait pengelolaan keuangan desadapat diketahui dan diawasi oleh 

pihak lain yang berwenang, tidakada sesuatu hal yang ditutup- tutupi  atau 

dirahasiakan. Transparan dalam pengelolaan keuangan dapat dikatakan fatal 

apabila tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik, adanya 

aliran danatertentu atau dana yang tidak masuk dalam anggaran yang hanya 

diketahui oleh beberapa orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan 

masyarakat akan dana- dana tersebut. 

b. Akuntabel 

Setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang memiliki hak atau kewenangan 

untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban, dengan demikian 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga 

pertanggungjawaban. 

c. Partisipatif 

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 pertanggungjawaban
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wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta 

masyarakat luas,utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari 

program atau kegiatan  di desa. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 Tahapan Kegiatan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan 

pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

Mekanisme perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 dalam 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 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 

bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh
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KepalaDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain 

palinglambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesasebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerjasejak 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 tersebutberlaku dengan 

sendirinya. 

4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi RancanganPeraturan 

Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umumdan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakditerimanya 

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 

KeputusanBupati/Walikota. 

2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekaligusmenyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
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3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desahanya 

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasionalpenyelenggaraan 

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 desadimaksud. 

Pada pasal 23, mengatur bahwa: 

1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan 

Desatentang 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 berlakudengan 

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 lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakditerimanya 

hasil evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
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Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan 

pembatalan Peraturan Desa kepadaBupati/Walikota. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam PeraturanBupati/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. 

Pada Pasal 25, mengatur bahwa: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain 

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 padaayat (2) 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
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Pada Pasal 26, mengatur bahwa: 

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan 

desa. 

1) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk 

belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang 

ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

2) 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 kegiatanharus 

disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. 

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: 

Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat 

(1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada 

Kepala Desa. 
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1) 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 dalamPasal 

29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh 

pelaksanakegiatan; 

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.  
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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: 

1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenisbelanja; 

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; 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. 
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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 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 

danpengeluaran 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: 

1. Buku kas umum; 

2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan 
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3. Buku Bank. 

d. Pelaporan 

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 

pasal 37, mengatur bahwa: 

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesakepada 

Bupati/Walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama; dan 

b) Laporan semester akhir tahun. 

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

laporan realisasi APBDesa. 

3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 

huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahunberjalan. 

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: 

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 

1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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3) 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 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. 
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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. 

Pada Pasal 43, mengatur bahwa: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam 

Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan daerah setempat. 

2. Alokasi Dana Desa 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, karena seluruh 

kegiatan yang didanai oleh Alokasi DanaDesa harus direncanakan, dilaksanakan, 

dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarkat dan 

seluruhkegiatan yang akan dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administratif, teknis, dan hukum.  
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa salah 

satu sumber keuangan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima Kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerahsekurang- kurangnya minimal 10 (sepuluh) persen yang 

selanjutnyadikurangi dana alokasi khusus dengan pembagian dana untuk setiap 

desa secara proporsional, dan dana tersebut yang selanjutnya dapat disebut 

Alokasi Dana Desa. 

Pemberian besaran anggaran Alokasi Dana Desa pada masing- masing desa 

setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati daerah setempat. 

Ketentuan pemberian besaran Alokasi Dana Desa pada masing- masing desa 

didasarkan pada asa merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah 

besarnya anggaran Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa. Sedangkan 

asas adil adalah pembagian besarnya Alokasi Dana Desa secara proporsional 

untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah desa, potensi 

ekonomi desa (kas desa), kemiskinan, dan tingkat pendidikan dasar, kesehatan, 

keterjangkauan, letak geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 

Proporsional (ADDP). Besarnya anggaran Alokasi Dana Desa Minimal adalah 60 

% (enam puluh per seratus) darijumlah Alokasi Dana Desa, dan besarnya 

anggaran Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% (empat puluh per seratus) 

dari jumlah Alokasi Dana Desa. 

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan 

Bupati Nomor 5 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi
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Dana Desa Di Kabupaten Jember, Alokasi Dana Desa memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa 

dan pemberdayaan masyarakat 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan 

d. Membiayai operasional penyelenggaraan pemerintah desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dan penghasilan tetap Kepala Desa serta Perangkat Desa 

e. Meningkatkan pengamalan nilai- nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial 

f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakatdesa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 

h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatdesa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa).  

j. Mendorong proses percepatan pembangunan desa dan  kawasan pedesaan. 

Hanif Nurcholis (2011: 88-89) mendefinisikan Alokasi Dana Desa berasal dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ kota yangbersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten atau kota untuk paling sedikit 10% ( sepuluh persen), dengan tata cara 

penyaluran dana desa sebagai berikut : 
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1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten atau kota dianggarkan pada 

bagian pemerintahan Desa 

2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan 

keputusan Kepala Desa 

3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada 

bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten atau 

kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping 

kecamatan 

4) Bagian pemerintahan Desa pada sekretaris daerah Kabupaten/ kota akan 

meneruskan berkas permohonan berupa lampirannya kepada kepala bagian 

keuangan sekretaris daerah Kabupaten atau kota atau kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) 

5) Kepala bagian keuangan sekretaris daerah atau kepala BPKD atau kepala 

BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana Desa langsung dari kas daerah ke 

rekening Desa. 

Mekanisme pencairan alokasi dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara 

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten atau 

kota. Sementara itu, pelaksanaan seluruh kegiatan yang berupa pembiayaan dan 

bersumber dari Alokasi Dana Desa dalamAPBDesa sepenuhnya dilakukan oleh 

Tim Pelaksana Desa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati/ Wali Kota. 

Dalam melakukan penganggaran, Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar 30 

% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa,
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sedangkan 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya pemberdayaan 

masyarakatdan pelaksanaan pembangunan . 

Pengalokasian maupun penggunaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh 

terhadap stabilitas pedesaan terutama terhadappemberdayaan masyarakat ditinjau 

dari segi pembangunan yang partisipatif. 

Pengalokasian Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan 

pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa 

serta memperkuat masyarakatdesa sebagai subjek dari pembangunan. 

3. Pembangunan 

Pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa sebagai tim pelaksana 

pengelolaan sarana prasarana mempunya fungsi yaitu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, dimana pelayanantersebut terdiri atas pelayanan publik, 

pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. 

Hanif Nurcholis (2011:104) mendefinisikan pelayanan pembangunan adalah 

pelayanan pemerintahan Desa dalam bentuk melakukan yang berdampak kepada 

peningkatan pendapatan warga Desa baik langsung maupun tidak langsung. 

Pembangunan pada saat ini memang sangat diharapkan oleh setiap masyarakat 

maupun setiap bangsa sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan 

perkapita. Adapun dalam perkembangan otonomi daerah saat ini suatu daerah 

diberi kebebasan dalam menata suatu daerahnya masing- masing dalam 

menyongsong kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Melalui pembangunan, 

diharapkan adanya perubahan struktur perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi
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yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis serta dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Nafidah dan Suryaningtyas (2015), menyatakan bahwa pembangunan 

masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat 

dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya bersama, 

sehingga  daerah pedesaan dapat diarahkan pada : 

a. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan dengan memanfaatkan 

sumberdaya  yang dimiliki, 

b. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, 

pertanian, dan industri) antar desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan 

c. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. 

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, maka diperlukannya adanya 

perencanaan pembangunanyang manasubstansi perencanaan pembangunan desa 

diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 

pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

swadaya masyarakatdesa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten atau Kota. Dimana sumber pendanaan desa terdiri dari beberapa 

sumber dana sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Desa 

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota 

c. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Alokasi Dana Desa yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota yang 

kemudian akan disalurkan ke desa 
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d. Bantuan keuangan dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi 

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

g. Lain- lain pendapatan desa yang sah, meliputi hasil pengelolaan kekayaan 

daerah, pendapatan bunga. 

Selain proses perencanaan pembangunan desa yang dapat didanai oleh sumber- 

sumber dana tersebut diatas, dalampembangunan desa juga harus diadakannya 

poses perencanaan program kegiatan, dimana proses perencanaan tersebut 

dilaksanakan untuk dapat mengetahui susunan rencana kegiatan pembangunan 

desa melalui musyawarah desa yang dipandu oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh 

Badan Permusyawaratan Desa, aparatur desa, dan tokoh masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni 

mekanisme perencanaan pembangunan pada pasal 114 - pasal 120, perencanaan 

pembangunan desa dilaksanakan melalui musyawarah desayang dihadiri oleh 

Kepala Desa beserta elemen desa dan tokoh masyarakat, hasil dari perencanaan 

pembangunan adalah RPJM Desa, RKP Desa, dan Daftrar Usulan RKP Desa, 

kemudian hasil dari perencanaan pembangunan akan dilaporkan kepada Bupati 

melalui camatsetelah disetujui maka pembangunan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan mengacu pada  Peraturan Desa untuk RPJM Desa dan RKP Desa 

disesuaikan dengan Peraturan Kepala Desa. 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun Anggaran 2015 dan 

Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman
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Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, khusus dijelaskannya pola 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik dan  infrastruktur dilakukan dengan 

acuan : 

1) Persiapan atau Musyawarah 

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dengan menghadirkan 

BPD, LKD, dan tokoh masyarakatDesa yang bertujuan untuk : 

a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberdayaan yang berupa  sarana 

infrastruktur yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa. 

b. Merencanakan sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

masyarakat. 

c. Mengadakan survey terkait perencanaan kegiatan secara berkesinambungan 

atau bertahap. 

d. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa. 

e. Menetapkan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 

2) Pendataan dan Perencanaan 

a. Pemerintah Desa bersama dengan Tim Pengelola Kegiatan mengadakan 

survey sasaran kegiatan sesuai kriteria yang ditetapkan. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki. 

c. Menunjuk Kepala Urusan Pembangunan sebagai Pejabat Penerima dan 

Penyimpan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

d. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. 



30 

 

3) Pelaksanaan 

a. Melakukan survey untuk kebutuhan bahan dan ongkos kerja atau RAB 

(Rencana Anggaran Biaya). 

b. Penandatanganan kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) 

antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan antara kegiatan 

pemberdayaan dengan  sarana infrastruktur dasar pedesaan.  

c. Melaksanakan pemilihan bahan sesuai volume kebutuhan yang diperlukan 

sampai dengan pendistribusian ke lokasi 

d. Ongkos kerja dibayarkan sesuai kemajuan atau prestasi pekerjaan 

e. Pekerjaan akan berkembang apabila ada pastisipasi dari masyarakat. 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun Anggaran 2015 dan 

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun Anggaran 2016, proses pelaksanaan kegiatan 

fisik meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya seperti persiapan, 

pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan 

pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan fisik dan  infrastruktur dasar pedesaan perlu 

memperhatikan hal- hal sebagai berikut : 

a. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun berkenaan. 

b. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai 

ketentuan- ketentuan yang berlaku dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina 

Marga Kecamatan. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa perencanaan pembangunan
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desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa 

dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desadan unsur masyarakat secara 

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam 

mencapai tujuan  desa. 

Dalam Peraturam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa yang dinamakan  partisipatif adalah suatu 

sistem pengelolaan  di Desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengurusutamaan perdamaian dan keadilan 

sosial. 


