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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya 

otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, terutama dalam  Bab XVIII yang membahas dan 

mengatur mengenai desa sebagai cerminan yang memberikan suatu dasar yang 

berlandaskan kepada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian desa 

juga berkembang menjadi desa otonom1 yang telah disempurnakan dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tentang 

desa tersebut telah membuka peluang bagi Pemerintah Desa untuk lebih kuat, 

mandiri, demokratis, sejahtera dan berkeadilan  dalam pembangunan desa, 

penataan tata kelola desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan 

yang terintegrasi serta berkelanjutan terutama perihal pengelolaan keuangan desa.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat 

masyarakat desa mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan 

pengaturan desa sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasalnya masyarakat 

                                                             
1 Desa otonom dengan daerah otonom adalah beda meskipun sama-sama memperoleh hak untuk 
mengurus wilayahnya sendiri. Jika daerah otonom memperoleh kewenangan atas pelimpahan 
sebagin urusan dari pemerintah pusat, sedangkan desa otonom memperoleh kewenangannya secara 
murni, artinya keberadaan otonomi desa telah ada sejak desa itu mulai terbentuk sesuai dengan 
adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat jauh sebelum negara itu hadir  
(Nadir, Sakinah, 2013, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik, vol. 1, no.1) 
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memandang bahwa Undang-Undang terbaru mengenai desa merupakan langkah 

awal pemerintah bersama masyarakat guna mengawal jalannya pengelolaan 

keuangan desa untuk lebih digunakan dengan baik dan benar. Sejak awal mula 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

mengisyaratkan kepada setiap desa akan menirima kucuran dana dari APBN 

sebesar 1 Miliar pertahun. 

Sedangakan selama ini, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014, Pemerintah Desa telah mengelola keuangan yang bersumber dari 

Alokasi Dana Desa (ADD), yang jumlahnya tidak terlalu besar, kurang lebih 

sebesar Rp. 150 juta sampaiRp. 200  juta.Namun masih ditemukan berbagai 

masalah, diantaranya; a) pola perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara 

parsial, hanya terbatas untuk tahun anggaran berjalan,mengakibatkan 

terhambatnya proses pembangunan di Desa; b) keterbatasan sumber daya aparatur 

pemerintah desa dari segi administrasi dan pengelolaan keuangan desa; c) 

terbatasnya kemampuan keuangan desa untuk menampung aspirasi masyarkat 

secara maksimal dalam penganggaran; d) adanya tututan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh masyarakat;e) kurang dari 10% 

Desa yang mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban secara tepat2. 

Sebagaimana kasus yang pernah terjadi terhadap penyalahgunaan ADD 

yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi adalah kasus korupsi ADD yang dilakukan 

oleh Kepala Desa Kalibaru Wetan pada tahun 2013-2014, Siti Suadah Kades 

periode 2012-2017. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres 

                                                             
2Sinovik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2017. 
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Banyuwangi yang  menangani perkara itu sudah hampir merampungkan 

pemeriksaan kasus tersebut. Diam-diam penyidik sudah menaikkan status Siti 

Suadah menjadi  tersangka. Nominal kerugian yang  ditaksir mencapai lebih-

kurang Rp 300 juta,yang berasal dari meminjam dana ADD sebesar Rp. 115 

jutapada tahun 2013, kemudian di tahun selanjutnya meminjam kembali sebesar 

Rp. 134 juta dengan cara dicicil3.Kondisi permasalahan tersebut, tentunya akan 

semakin menambah permasalahan, mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 menyediakan tambahan sumber-sumber pendapatan bagi desa semakin 

besar, sebut saja tentang Dana Desa. 

Dana Desa yang diperolah masing-masing desa pun mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Sebagaimana penigkatan pendanaan desa tahun 2015 – 2016 

melalui dana transfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjumlah Rp. 57.251 Triliun menjadi 

Rp. 85.338 Triliun yang mengalami peningkatan hingga 126,24% atau sekitar Rp. 

28.085 Triliun. Dana tersebut terdiri dari Dana Desa yang sebelumnya Rp. 20.756 

Triliun meningkat menjadi Rp. 45.982 Triliun, sedangkan untuk Alokasi Dana 

Desa meningkat dari Rp. 33.835 Triliun menjadi Rp. 35.455 Triliun, dan Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari semula Rp. 2.650 Triliun 

meningkat menjadi Rp. 2.899 Triliun4. 

                                                             
3Editor, 2016, Korupsi Dana ADD, Kades Kalibaru Wetan Jadi Tersangka, 
(http://www.kabarbanyuwangi.info/korupsi-dana-add-kades-kalibaru-wetan-jadi-tersangka.html, 
diakses pada 12 September 2017) 
4Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa TA 2017, Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta. 

http://www.kabarbanyuwangi.info/korupsi-dana-add-kades-kalibaru-wetan-jadi-tersangka.html
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Peningkatan alokasi dana desa juga dirasakan oleh Kabupaten Banyuwangi 

sejak berlakunya Undang-Undang tentang Desa tersebut. Peningkatan pendanaan 

untuk desa akan semakin membantu mempercepat desa guna melaksanakan 

pembangunan dan pengelolaan desa. Besarnya dana yang diterima Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dari tahun 

anggaran sebelumnya. Jika dana yang diperoleh TA 2015 sebesar Rp. 121,7 

Miliar, maka di TA 2016 meningkat menjadi Rp. 217 Miliar yang akan dibagi 

dengan 189 desa di Kabupaten Banyuwangi5. Dengan demikian proses 

pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan dari segi pengawalan dan 

pengawasan penggunaan keuangan desa. Tujuannya selain dana yang digunakan 

agar tepat guna, namun juga untuk menekan angka penyalahgunaan jabatan atau 

penyelewenagan anggaran yang kemungkinan dapat terjadi.  

 Sebagaimana kasus yang baru saja terjadi di  Provinsi Kalimantan 

Tengah,tepatnya di Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten 

Katingan, bahwa Kepala Desa Tumbang tanjung Chwan Ma Theo (44), telah 

melakukan penyelewengan anggaran. Kasus ini bermula pada tahun anggaran 

2015 dimana desa Tumbang Tanjung merima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 125 

juta dan Rp. 235 juta  dari Dana Desa. Ditambah adanya bantuan keuangan dari 

Provinsi Kalimantan Tengan sekitar Rp. 22 juta dan dana retribusi kabupaten 

seniali Rp. 8 juta. Namun yang terjadi meskipun Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ) telah dibuat oleh Kepala Desa, kenyataannya pada saat belanja material, 

                                                             
5Soerabaianewsweek, 2016, Dana ADD dan DD 2016 di Kab. Banyuwangi capai Rp 217 Milyar, 
(http://www.surabayanewsweek.com/2016/02/dana-add-dan-dd-2016-di-kab-banyuwangi.html, 
diakses pada 5 Maret 2017) 

http://www.surabayanewsweek.com/2016/02/dana-add-dan-dd-2016-di-kab-banyuwangi.html
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alat, uapah dan lainnya, pihak Kepala Desa meminta bantuan dari pihak ketiga 

(perusahaan) dimana pembangunana dilaksanakan. Selain itu untuk pembuatan 

gorong-gorong sama sekali tidak dikerjakan hingga akhir 2015. Oleh karenanya 

negara merugi Rp. 256 juta dari total Rp. 400 juta yang diberikan kepada desa. 

Dengan demikian, Kepala Desa Tumbang Tanjung dijerat dengan dua pasal, 

dengan ancaman penjara masing-masing 5 tahun penjara6. 

Dua kasus tersebut cukup mewakili dari sederet kasus serupa yang banyak 

menjerat aparatur desa. Indikasinya dikarenakan kurangnya menajemen 

pengelolaan yang baik dari Pemerintah  Desa sendiri,baik dari segipengelolaan 

keuangan, SDM maupun personality pada masing-masing staf desa.Dalam upaya 

meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan tepat dan aman, pihak 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sistem pengelolaan 

keuangan desa dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi (IT) secara 

online.  Inovasi IT tersebut diberi nama Banyuwangi Digital Society (B-Diso) 

yang terintegritas dan bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

dalam penyediaan akses layanan internet dalam rangka mendorong terciptanya 

Indonesian Digital Network (IDN)7. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah didukung 

dengan pemasangan titik-titik wifi di setiap kantor pemerintahan termasuk kantor 

desa di seluruh wilayah Banyuwangi. Sehingga dalam proses pengelolaan 

keuangan desa  nantinya akan semakin mudah dan aman. 

                                                             
6Bakti Triokta, 2017, Kades Tumbang Tanjung Dijemput Paksa di Palangka Raya, 
(http://www.kabarkalteng.com/2017/07/kades-tumbang-tanjung-dijemput-paksa-di.html diakses 
pada 12 September 2017) 
7 Prabowo, Arief, 2013, Grand Launching Banyuwangi Digital 
Society,(http://www.telkom.co.id/grand-launching-banyuwangi-digital-society.html,, diakses pada 
5 Maret 2017) 

http://www.kabarkalteng.com/2017/07/kades-tumbang-tanjung-dijemput-paksa-di.html
http://www.telkom.co.id/grand-launching-banyuwangi-digital-society.html
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Pentingnya media informasi bagi pemerintah saat ini sangat diperlukan 

mengingat tingkat efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan. Media informasi 

yang dimanfaatkan dilingkungan pemerintahan disebut juga dengan istilah 

Electronic Government (e-Gov). Manfaat terpenting dari e-Government salah  

satunya sebagai penunjang dalam melakukan berbagai macam pelayanan publik. 

Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, murah dan cepat, sehingga 

mempercepat proses pelayanan yang awalnya cenderung berbelit-belit dan tidak 

rapi.Sistem e-Government saat ini sangat membantu pemerintah guna 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Mulai dari kemudahan 

pengolahan data, penatausahaan data hingga pertanggungjawaban yang dapat 

dilakukan secara online. Selain itu, upaya pertukaran data dan informasi juga 

dapat dilakukan secara mudah, cepat dan aman serta terjaga keasliannya. Manfaat 

lainnya adalah mampu memangkas mata rantai birokrasi dengan memperpendek 

jarak tempuh pertukaran data dan informasi. Dengan demikian transparansi dan 

akuntabilitas pemerintahan dapat tercapai dengan baik mengingat layanan 

informasi untuk publik juga tersedia secara luas. 

 Salah satu bentuk inovasi  e-government adalah pada pengelolaan 

keuangan desa yang disebut dengan Electronic Village Budgeting yang 

selanjutnya akan disebut E-VB. Sistem ini bertujuan untuk mengelola keuangan 

desa agar lebih administrasi, dengan langkah mudah dan aman. Sistem e-VB ini 

juga telah mandapat apresiasi dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar pada acara Grand Launching Program 

E-VB pada Minggu, 7 Desember 2014 di depan Kantor Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi. Program ini menurut pemaparan beliau pada kunjungannya tersebut 

bahwa program Kabupaten Banyuwangi sangat bagus dan komprehensif yang 

dapat dijadikan percontohan nasional karena inovasinya yang terbilang lebih dulu 

beroperasi dari pada daerah lain8.Asumsinya mengingat jumlah desa yang 

mencapai ribuan, maka efisiensi waktu, tenaga dan biaya akan semakin tidak 

efektif. Dengan adanya sistem online tersebut, beliau menjelaskan dari pusat pun 

akan mudah dimonitoring mengingan sekarang adalah era-nya online dimana 

semua terpadu secara online. 

Program E-VB tersebut juga selaras dengan program yang akan dipersiapkan 

oleh Kemeterian DPDTT untuk tahun 2015 yang diberi nama e-Desa Mandiri. E-

Desa Mandiri tersebut hadir dengan meluncurkan laman “desa online” melalui 

situs indonesiamembangun.id. Nantinya pemerintah desa wajib menginformasikan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi 

umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit satu tahun 

sekali9. 

Aplikasi E-VB di Kabupaten Banyuwangi menjadi strategi untuk 

meningkatkan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem online. 

Pengelolaan keuangan berbasis online tersebut dilakukan seiring rencana 

                                                             
8Humas dan Protokol Banyuwangikab, 2014, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Launching e-Village Budgeting, (http://www.banyuwangikab.go.id/berita-
daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-
budgeting.html, diakses pada 23 April 2017) 
9 JPPN, 2014, Menteri Marwan Luncurkan Sistem Informasi Desa Online,Artikel (online), 
(http://www.jpnn.com/news/menteri-marwan-luncurkan-sistem-informasi-desa-online, diakses 
pada 16 Maret 2017) 

http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html
http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html
http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html
http://www.jpnn.com/news/menteri-marwan-luncurkan-sistem-informasi-desa-online
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pemerintah mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN ke desa, yang 

setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp1,4 miliar per tahun sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bupati Banyuwangi 

Abdullah Azwar Anas menjelaskan E-VB merupakan sistem keuangan desa 

seperti Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan di kabupaten/kota 

yang menjadi salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan 

monitoring pembangunan di pelosok desa yang terdiri dari tiga bagian yaitu 

perencanaan, tata kelola dan evaluasi10.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4), menjelaskan bahwa Electronic Village 

Budgeting yang selanjutanya disebut E-VB adalah sistem aplikasi tehnologi 

informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang 

disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai 

sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. masih 

dalam peraturan yang sama pada Pasal 48 ayat (2) Bab IV Pembinaan dan 

Pengawasan, bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui 

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

Kabupaten Banyuwangi, serta pada ayat (4) yang menerangkan pembinaan dan 

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

                                                             
10JPPN, 2014, Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting dan e-Village Monitoring, 
(http://www.jpnn.com/news/banyuwangi-terapkan-e-village-budgeting-dan-e-village-
monitoring?page=2, diakses pada 22 April 2016) 

http://www.jpnn.com/news/banyuwangi-terapkan-e-village-budgeting-dan-e-village-monitoring?page=2
http://www.jpnn.com/news/banyuwangi-terapkan-e-village-budgeting-dan-e-village-monitoring?page=2
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Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten 

kepada Desa. 

Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis online tersebut diresmikan yang 

diresmikan sejak akhir tahun 2014 dan akan mulai efektif pada awal tahun 2015. 

Program ini diselenggarakan di 189 desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi demi 

menunjang pembangunana daerah. Dimana  semua anggaran dan program desa 

terintegrasi dan mandiri. Sistem online tersebut juga bersinergi dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), BAPPEDA, serta Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi11.Dengan adanya sistem 

E-VB ini diharapkan mampu mengawasi dengan seksama perihal setiap tahap 

penerimaan dan pengeluaran dana di level desa. Melalui cara ini, pencairan 

anggaran juga mudah terpantau. Sebagaimana pemaparan berikut: 

”Pencairan anggaran terkontrol. Setiap dana turun, langsung disinkronkan. 
Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. Jika 
program belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi 
penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat 
desa mengingat anggarannya besar,” ujar Yayan, sapaan akrab Suyanto12. 

Dari pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo diatas mengindikasikan bahwa 

untuk setiap program persemester harus selesai terlebih dahulu sebelum 

melakukan pencairan dana untuk program kegiatan semester selanjutnya. Dengan 

                                                             
11 Pemkab Banyuwangi, 2014, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Launching E-
Village Budgeting,(http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-
tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html, diakses pada 03 Maret 2017 
12Banyuwangikab, 2016,189 Desa di Banyuwangi Telah Terapkan E-Village Budgeting, 
(http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-
village-budgeting.html, diakses pada 22 April 2017) 
 

http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html
http://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-launching-e-village-budgeting.html
http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html
http://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/189-desa-di-banyuwangi-telah-terapkan-e-village-budgeting.html
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demikian, setiap program yang akan berjalan dapat dipantau sinergisitasnya 

dengan besaran dana yang ditanggungkan untuk setiap program 

kegiatan.Berdasarkan pemaparan singkat mengenai alasan penulias mengangkat 

sistem E-VB, penulis ingin menganalisis lebih lanjut tentang Efektivitas Sistem E-

VB Untuk Meningkatakan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 

Banyuwangi. Apakah kedepannya sistem penganggaran online tersebut dapat 

memberikan manfaat lebih kepada kinerja pengelolaan keuangan desa ataukah 

sebaliknya dengan memberikan dampak negatif terhadap kinerja  pengelolaan 

keuangan  Desa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik rumusan masalah, yakni: 

1. Bagaimana efektivitas sistem E-VB untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem E-VB untuk 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desadi Kabupaten 

Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 

tersaji sebelumnya, adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui efetivitas sistem E-Village Budgeting untuk meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Mengetahui implikasi yang ditimbulakan atas penerapan sistem E-VB 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 

3. Memaparkan kendala-kendala yang ditemui secara merinci dalam 

penerapan sistem e-Village Budgeting untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagaimana  tujuan daripada penelitian ini dilaksanakan, maka peneliti 

akan bersungguh-sungguh dalam membuat laporan penelitian dengan sebaik-

baiknya, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Diantara 

manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil daripada penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memperkaya 

pengetahuan sosial perihal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bentuk informasi yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi pembaca khususnya di 

bidang sosial dan politik mengenai pengelolaan keuangandesaberbasis online 

menggunakan sistem  E-VB. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi Pemerintah desa Kabupaten Banyuwangi dalam upaya 

perbaikan kinerjapengelolaankeuangan desa dengan memanfaatkan layanan 

informasi dan teknologi (online) sebagai medianya. 



12 
 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan informasi lebih perihal pelaksanaan tata 

kelola keuangan desa yang lebih baik dengan menggunakan sistem online, 

sehingga kepercayaan masyararakat terhadap pemerintah desa akan semakin 

meningkat mengingat tindak penyelewengan akan lebih terminimalisir 

dengan pengawasan yang dapat diandalkan. 

E. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual merupakan gambaran secara umum terkait konsep 

tertentu yang berkaitan dengan esensi penelitian ini. Berdasarkan judul dalam 

penelitian ini, yakni “Efektivitas sistem e-Village Budgeting untuk meningkatkan 

manajemen keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi”, maka dapat diturunkan 

kedalam tiga konsep pembahasan, yakni: 

1. Efektivitas 

Efektivitas menjadi hal yang sangat penting dalam menilai keberhasilan 

suatu organisasi dalam menjalankan beragam kebijakan, terlebih bagi pemerintah. 

Dimana kebijakan yang dilakukan akan selalu berdampak dengan kehidupan 

masyarakat. Kemudian untuk mengetahui seberapa berpengaruh atau berhasil 

tidaknya kebijakan diterapkan, perlu kaitannya melakukan studi pengukuran 

efektifitas implentasi kebijakan. 

Menurut pendapat Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 
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tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan13.Pengukuran 

efektivitas dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan organisasi, dimulai dengan 

penilaian input hingga output yang dihasilkan. Pengukuran tersebut dilakukan 

untuk melihat seberapa relevan hasil dari output terhadap input yang dilakukan.  

Dengan demikian berdasarkan tujuan akan proses efektivitas tersebut, 

pembahasan dalam penelitian ini berfokus kepada seberapa pengaruh sistem E-

Village Budgeting dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di 

bidangpengelolaankeuangan. Sebagaiman mekanisme pengelolaan keuangan 

sekarang ini telah menggunakan sistem aplikasi berbasis jaringan online. 

Kemudian sistem tersebut akan dikaji berdasarkan dampak yang ditumbulkan 

dalam penerapannya bagi organisasi pemerintahan desa. 

2. E-Government 

Sistem aplikasi berbasis internet (IT) sekarang ini menjadi layanan unggulan 

di dalam proses pelayanan publik terutama bagi pihak pemerintahan. Sistem 

online yang demikian disebut dengan Electronic Government (e-Gov). Konsep ini 

lahir atas  adanya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui public goods 

and services oleh pemerintah. Salah satu tujuannya adalah memperpendek jarak 

baik antar pemerintah dan masyarakat maupun antar instansi pemerintah. 

Sehingga dalam prosesnya dapat memperpendek jarak dan waktu untuk 

memenuhi kebutuhan antar instansi pemerintahan.Salah satu bentuk e-government 

adalah sistem pengelolaan keuangan di tingkat desa yang dikelola secara 

                                                             
13Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 92 
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online.Sistem pengelolaan keuangan tersebut dikembangkan oleh Kabupaten 

Banyuwangi yang diberi nama e-Village Budgeting. 

 E-Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangandesaonline 

yang digunakan pada pemerintahan desa guna mencapai keselarasan baik program 

atau kegiatan dengan daerah. Mengingat bahwa sumber-sumber keuangan desa 

semakin banyak sehinggarawan memicu penyalahgunaan kewenangan. Dalam 

penerapannya aplikasi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 

Banyuwangi.  

3. Manajemen Kinerja 

Kinerja didalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya 

manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Dapat dikatakan 

jika kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai dalam periode tertentu dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Bentuk manajemen kinerja 

yang strategis dan terpadu dapat menjadi dorongan untuk  menyampaikan sukses 

berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang 

bekerja didalamnya dan dengan mnegembangkan kapabilitas tim dan kontributor 

individu. Sejalan pula dengan Fletcher dalam Armstrong dan Baron (2004) yang 

mengatakan manajemen kinerja sebagai berkaiatan dengan pendekatan 

menciptakan visi bersama tentang maksud dan tujuan organisasi, membantu 

karyawan memahami, dan mengenal bagiannya dalam memberikan kontribusi dan 

dalam melakukannya, mengelola dan meningkatkan kinerja baik individu maupun 
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organisasi14. Diharapkan dengan manajemen yang baik, kinerja pengelolaan 

keuangan desa melalu iE-VB mampu meningkat upaya pencapaian visi dan misi 

suatu desa, serta berdampak kepada proses pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

4. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 71 bahwa 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. Hak dan kewajiban tersebut 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam 

pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus manajemen atau pengelolaan 

keuangan desa meliputiperencanaan, pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan 

pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran. Tertanggal mulai 

1 Januari sampai 31 Desember sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian diadopsi oleh Kabupaten 

Banyuwangi dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.  

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pada awalnya pengelolaan 

keuangan hanya dilakukan secara manual,namun sekarang ini dapat dilakukan 

secara online yang terintegrasi langsung dengan pihak terkait. Dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara online akan semakin mudah 

dalam prosesnya terutama pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban. 

                                                             
14Wibowo, 2011, Manajemen Kinerja, ed. 3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81-87 
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Dikarenakan, pada setiap kegiatan akan sangat minim terjadi kesalahan 

sebagaimana sering terjadi pada sistem manual. Disamping hal tersebut, 

pengawasan dari pemerintah daerah juga semakin dipermudah mengingat 

pemerintah daerah tidak harus lagi mengecek ke satu-satu desa.  

F. Definisi Operasional 

  Definisi Operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam 

mengukur suatu variabel yang memiliki batasan atau arti dari suatu variabel 

dengan melakukan indikator pengukuran variabel. Berdasasarkan pemaparan 

tersebut, dapat ditentukan definisi operasional sebagai berikut: 

a. Efektifitas Pengelolaan Sistem e-Village Budgeting 

1. Bangunan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Pada Aplikasi E-VB 

2. Tahap Pengoperasian Aplikasi E-Village Budgeting, yang meliputi 

tiga tahap; yaitu;  

a) perencanaan;  

b) tata kelola; dan 

c) evaluasi  

b. Efektivitas Sitem Aplikasi E-VB Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan 

Desa 

1. Tingkat Efektivits Sistem Aplikasi E-VB  

a. Aksebilitas Sistem E-VB 

b. AkuntabilitasSistem E-VB 

c. Kualitas sistemE-VB meliputi; 

1) Kehandalan Sistem Aplikasi 
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2) Kemudahan sistem aplikasi 

3) Keamanan sistem aplikasi 

2. Pegukuran Kinerja Pengelolaan E-VB 

a) Pemahaman Program Sistem Aplikasi E-VB 

b) Tepat Sasaran Pengaplikasian E-VB 

c) Tepat Waktu Pelaksanaan E-VB 

d) Tercapaianya Tujuan Program Sistem Aplikasi E-VB 

e) Perubahan Nyata dari Sistem Aplikasi E-VB 

c. Implikasi Sistem E-VB Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

d. KendalaPengelolaan Sistem e-Village Budgeting 

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan 

a) Tenaga Ahli di Bidang IT 

b) Sikap / DisposisiAparatur 

2. Sarana dan Prasarana 

a) Komputer  

b) Jaringan Internet 

G. Metode Penelitian 

Sebagai upaya dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka akan digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan 

(deskripsi) dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah guna 
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menggambarkan fenomena sosial15. Berdasarkan sifat penelitian deskriptif, data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar maupun lainnya yang tidak 

bersangkutan dengan angka-angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan 

lapang, dokumentasi, rekaman percakapan, dokumen pribadi, catatan atau memo 

dan dokumen resmi lainnya. Sehingga hasil daripada penelitian yang dilaksankana 

terkait dengan fenomenadan temuan di lapangan mengenai penggambaran 

kegiatan penerapan sistem  e-Village Budgeting meliputi kegiatan perencanaan, 

tata kelola dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Kabuppaten Banyuwangi. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

memperoleh informasi lebih lanjut terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian 

dapat pula disebut informan yang dalam hal ini merupakan pihak-pihak terkait 

sekaligus menguasai dan memahami serta menajadi sasaran program penerapan 

sistem E-VB. 

Adapun subyek penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Kepala Bidang Teknik Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan 

Persandian Kabupaten Banyuwangi 

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemsayarakatan 

Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Banyuwangi. 

                                                             
15 Suryabata, Sumadi, 1983, Metode Penelitia,. Jakarta: CV Rajawali, Hal. 19. 
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4. Operator E-VB Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten 

Banyuwangi. 

3. Sumber Data 

Sebagai upaya untuk mempermudah data penelitian, sangat perlu kaitannya 

memperoleh berbagai literatur sumber data yang dikelompokkan kedalam dua 

kategori berdasarkan asal sumbernya16, yakni: 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 

akan diteliti (responden). Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

menggunkan instrumen penelitian, yaitu melalui teknik wawancara 

langsung dengan menggunakan kuesioner dan interview guide maupun 

melakukan observasi langsung. Dengan kata lain data primer diperoleh 

melalui interaksi langsung peneliti dengan implementor 

danagenpelaksanasistem e-Village Budgeting. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari lembaga institusi 

tertentu secara tidak langsung. Data sekunder berkedudukan sebagai data 

pendukung dalam menguatkan penelitian. Data sekunder yang dimaksud 

meliputi, dokumen resmi instansi (profil dan data program kegiatan 

instansi), salinan peraturan perundang-undangan, maupun berupa surat 

edaran yang diperoleh melalui dokumentasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
16 Suyanto, Bagong & Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. 
Jakarta: Kencana. Hal. 55-56. 
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Dalam pengumpulan data penelitian dengan metode desktiptif kualitatis, 

data diperoleh dengan cara berinteraksi langsung dengan sumber data yang 

berbentuk teks maupun gambar. Sehingga cara pengumpulan data akan tersaji 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan) yakni mendeskripsikan secara sistematis tentang 

kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti (Marshall 

& Rossman, 1989:7)17. Pengamatan dapat bervariasi mulai dari yang sangat 

terstruktur hingga yang memiliki pola-pola yang tidak beraturan mengenai 

kejadian dan tingkah laku tertentu. Melalui observasi peneliti diharapkan akan 

lebih memahami situasi dan kondisi lapangan agar lebih mudah dalam 

pelaksanaan penelitian.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber guna mendapatkan informasi berupa keterangan, pendirian, pendapat 

secara lisan yang sesuai dengan objek penelitian dengan komunikasi secara 

langsung. Adapun narasumber dalam wawancara yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Suyanto Waspo Tondo, selaku Kepala Bappeda Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Ahmad Faishol,selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Lemga 

Kemasyarakatan. 

                                                             
17 Ibid., hal. 172 



21 
 

3. Bapak Nur Apriyudha Andhika, selaku operator E-VB Kabupaten 

4. Bapak Sumber Hartono,  selaku Kasi Aplikasi dan Tata Kelola TIK 

5. Bapak Arif  Fauzi, Selaku Kasi Infrastruktur TIK 

6. Bapak Musta’in, selaku Kepala Desa Pakistaji 

7. Bapak Mugi Irianto, selaku Bendahara Desa dan Operator E-VB. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data melalui arsip, buku-buku, 

pendapat/delik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian yang diambil. Dokumentasi dapat berupa tulisan (dokumen 

resmi), hasil wawancara dan rekaman audio. Tujuannya adalah melihat dari sisi 

historis dalam pengumpulan data. Maksudnya adalah data historis dapat 

dipergunakan sebagai bukti penguat karena kegunaanya mampu bertahan lama 

dari waktu ke waktu. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilalsanakan di berbagai lokas lingkungan kerja Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun lokasi penelitian yang dimaksudkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Badan Perencanaandan Pembangunan Daerah yang beralamat di Jl. 

Ahmad Yani No. 100 Banyuwangi. 

2. DinasKomunikasi,InformatikadanPersandian yang beralamat di Jl. K.H 

Agus Salim No. 83-85 Banyuwangi. 

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten 

Banyuwangi yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi. 
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4. Kantor Desa Pakistaji yang beralamat di Jl. K.H Hasyim Asy’ari 

Kabupaten Banyuwangi. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain18. Analisis data kualitatif bersifat indukttif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi hipotesis. 

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga 

tahap setelah melakukan pengumpulan data19, yaitu; (1) Reduksi data; (2) 

Paparan/display data; (3) penarikan kesimpulan. Dari tiga tahapan tersebut 

Gunawan menjelaskan analisi data kualitatif pada dasarnya dilakukan secara 

bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Dimana data yang 

diperoleh peneliti dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kategori dari 

setiap pertanyaan penulis. Adapun korelasi tahapan analisi menurut Miles and 

Huberman adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 1  

Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

                                                             
18 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Hlm: 
244. 
19pengumpulan data, data dikumpulkan selama periode jangka waktu penelitian melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh data/sumber informasi yang diinginkan. Data 
yang dikumpulkan dalam tahap ini lebih berfokus pada data peningkatan kinerja penganggaran 
desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menerapkan sistem e-Village Budgeting. 
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Sumber : Miles and Huberman dalam Sugiyono20 

Dapat dijelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam proses analisi data, 

yaitu pertama adalah reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dengan pencarian tema dan 

polanya. Data yang diperoleh saat wawancara, observasi dan catatan lapang 

peneliti pada subjek penelitian akan dipilah-pilah untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peniliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya untuk semakin memperkuat isi laporan penelitian. 

Kedua adalah penyajian/display data dengan membuat uraian singkat berupa 

teks naratif, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart (pemetaan) dari penerapan 

sistem e-Village Budgeting guna melihat efektivitas sistem terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya setelah 

memperoleh hasil reduksi data untuk kemudian disajikan dalam bentuk uraian 

yang didukung data dan informasi yang diperoleh peneliti. Dengan semakin 

terkumpulnya banyak data dan informasi yang telah disajikan, akan semakin 

mempermudah peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan terkait 

                                                             
20Sugiyono, 2009,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 
Hlm,8−9 
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tingkat efektivitas penerapan sistem e-Village Budgeting untuk meningkatkan 

kinerja penganggaran desa di Kabupaten Banyuwangi. 

Ketiga adalah penarikan kesimpulan/verifikasi yang merupakan hasil dari 

analisi data yang telah dipilah dan diproses sedemikian rupa hingga 

mengahasilkan kesimpulan apakah sistem e-Village Budgeting mampu berjalan 

efektif ntuk meningkatkan kierja penganggaran desa ataukah sebaliknya. 

Berdasarkan analisis data tersebut bahwa kegiatan pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interaktif 

yang berkelanjutan. kegiatan tersebut berulang dan terus menerus hingga 

mencapai tahap kesimpulan yang menjadi tujuan peelitian yang dapat diterima 

kebenarannya. 




