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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengelolaan Dana Desa 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, 

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien.
18

 Sahdan mendefinisikan pengelolaan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.”
19

 

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan 

sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa 

maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

 

 

                                                             
18

 Rahardjo Adisasmita, Op.cit., hal 22 
19

 Sahdan. 2006. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa, hal 23 
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2. Dana Desa 

a. Pengertian Dana Desa 

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk 

Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi 

desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota 

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa 

setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
20

  

1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 

2) 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan  

3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa 

                                                             
20

 Pasal 11 ayai (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang 

dimaksud dengan jumlah Desa adalalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 

12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang 

Kartu Pelindung Sosial 
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Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rincian Dana Desa setiap Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat  dihitung dengan cara:
21

 

a) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa 

kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa 

yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di 

kabupaten/kota yang bersangkutan) x (20% x persentase 

luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas 

wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% 

x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan 

Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di 

kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan 

b) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa. 

c) Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi: 

(1) Ketersediaan pelayanan dasar; 

(2) Kondisi infrastruktur; 

(3) transportasi; dan 

(4) komunikasi desa ke kabupaten/kota. 

c. Mekanisme Penyaluran Dana Desa 

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan 

dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat 

penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku 

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara 

dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

                                                             
21

 Pasal 12 ayat (4) dan (5)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
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pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya 

dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang 

kemudian diterangkan lagi presentasenya pada ayat berikutnya yang 

dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening 

RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD 

pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: 

1) Tahap I,·pada. bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);  

2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); 

dan  

3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus). 

d Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 

93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang 

Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana 

berikut: 

Pasal 21  

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan  sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 
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Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman 

Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

 

Pasal 22  

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 

pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang 

diterbitkan oleh bupati/walikota.  

 

Pasal 23  

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan 

Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/ Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan 

peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota 

memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 

menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

 

Pasal 24  

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan 

atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. 

 

Pasal 25  

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 

Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan 

realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan ketentuan:  

1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan; dan  

2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya.  

 



23 
 

3) Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. 

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi 

persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 

tahun anggaran berjalan. 

 

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi 

persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun 

anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

3. Pengelolaan Dana Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 

a. Perencanaan   

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan 

pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya 

perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk 

mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi 

diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses 

yang  penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, 

kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses 

perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.
22
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 Edi Suharto. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika 

Aditama, hal 71 
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Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka 

Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan 

tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Dana Desa dengan maksud 

tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada. 

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan 

RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa 

yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran 

berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara 

partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur 

masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala 

Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat 

dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. 

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan 

mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan 

Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 

tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa 

memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat 

Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 
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sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 

dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga 

serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. 

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 

berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan 

September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya 

timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan 

dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa 

dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki 

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh 

pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa 

harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah 

melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah 

pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan 

yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap 

pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses 

perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.
23

 

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, 

sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat 

pencapaian tujuan .Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan 

                                                             
23

 Ibid., hal 79  
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pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat 

Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa 

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa 

dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang 

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 

c. Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang 

wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan 

Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, 

penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun 

anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. 

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan 

mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban 

disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

d. Pelaporan 

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa 

mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu 
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Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat 

secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan 

pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan 

Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, Laporan akhir dari 

penggunaan Dana Desa mencangkup pelaksanaan dan penyerapan dana, 

masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir 

penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, 

Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. 

e. Pertanggung Jawaban   

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada 

Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian 

laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan 

tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

(LPPD). 

 

B. Infrastruktur Desa 

1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur  

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas 

berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat. Siagian menjelaskan 

bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar 
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dilakukan.
24

 Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu 

masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan yang akan terus 

berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. 

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah 

melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap 

penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda 

penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. 

Infrastruktur menurut Grigg adalah: 

“Sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, 

drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik 

kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini 

merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam 

sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa 

sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu 

sama lain.”
25

 

 

2. Jenis atau Kategori Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan sistem yang di 

rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis 

pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis.
26

 Pembangunan infrastruktur 

terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah 

pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau 

pembangunan yang tampak oleh mata.
27

 Pembanguan fisik adalah:  
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 Kulia Tatik Rohmah., dan M. Farid Ma’ruf, Op.cit., hal 3-4 
25

 Ibid., hal 4 
26 Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2006. Keuangan Negara dan Analisis 

Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo, hal 15 
27

 Mudrajad Kuncoro. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, hal 20 
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a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.  

b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.  

c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah 

ibadah, dan Puskesmas. 

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud 

namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini 

sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa: 

a) Pembangunan bidang keagamaan  

b) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana  

c) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban  

d) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan 

KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran  

e) Pembuatan surat keterangan berdomisili. 

3. Prinsip Pembangunan Desa  

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
28

 Sedangkan Yuwono 

menjelaskan bahwa pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal 

dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai.
29

 

Pembangunan menurut Nasution yaitu:
30

 

“Kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, 

politik ditingkat dan didalam semua komponen 

masyarakatsecara memungkinkan bangsa yang bersangkutan 

untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan 

ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang 

tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan.” 

                                                             
28

 Deddy Supriady Bratakusumah dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 4 
29

 Teguh Yuwono dan Warsito. 2001. Manajemen Otonomi Daerah. Semarang: CLOGAPPS, hal 

47 
30

 Zulkarnaen Nasution. 2004. Komunikasi Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 

90 



30 
 

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi keadaan kearah yang lebih 

baik dari keadaan sebelumnya. 

Sementara itu, pembangunan desa menurut Kansil adalah:
31

 

“pembangunan yang dilakukan di desa atau kampung secara 

menyeluruh dan terpadu dengan imbangan kewajiban yang 

serasi antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintah 

wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan 

fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat kampung 

memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan 

swadaya gotong royong pada pada setiap pembangunan yang 

diinginkan. Pembangunan skala desa adalah pembangunan 

fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan 

manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa 

setempat.” 

 

Sejalan dengan hal tersebut Sumodiningrat dan Riant Nugroho 

menyebutkan bahwa pembangunan meliputi tiga aspek yakni politik, 

ekonomi dan sosial.
32

 

Sementara itu Muhi menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa  

terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:
33

 

a) Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu 

pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik 

(sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, 

bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana 

ibadah dan sebagainya  

b) Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, 

yaitu pembangunan yang aspek utamanya aspek utamanya 

aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill 

dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaaan 

sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, 
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pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan 

sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu 

masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat 

melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, 

ekonomi dan politik 

 

Berdasarkan perjelasan di atas yang dimaksud dengan pembangunan 

perdesaan dalam penelitian ini yakni perbaikan nyata dalam kondisi 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa 

merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan menuju ke keadaan yang 

lebih baik.  

Dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur 

desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang 

Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 

desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan 

masyarakat desa dengan baik. Adisasmita mengungkapkan bahwa 

sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa 

yaitu:
34

 

a) Transparansi 

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses 

pembangunan. transparansi adalah prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil 

yang dicapai.
35

 

b) Partisipatif 

Partisipasi menurut adalah sebagai wujud dari keinginan 

untuk mengembangkan demokrasi melalui proses 

                                                             
34

 Rahardjo Adisasmita, Op.cit., hal 19 
35

 Krina P. Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan 

Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hal 

13 



32 
 

desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (button-up) dengan 

mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan 

dan pembangunan masyarakatnya.
36

  

c) Dapat dinikmati masyarakat 

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu 

menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus 

beroirientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat 

memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang 

digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang 

berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui 

penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai 

dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan 

masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan 

masyarakat.  

d) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada 

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu 

organisasi.
37

 

e) Sustainable (Berkelanjutan) 

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses 

pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah 

invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan 

perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan 

dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa 

depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat.
38

 

 

Dari uraian prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

meningkatkan pembangunan infrastruktur desa diterapkan pada 

pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, 

yaitu: pengelolaan Dana Desa tidak terpisahkan dari APBDesa, transparansi, 

akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipasif, dapat dinikmati 

masyarakat, dan berkelanjutan. 
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C. Desa 

1. Pengertian 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 yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a 

country area, smaller than and town.” Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan 

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa:
39

  

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang 

bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai 

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.” 

 

Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu 

golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan 

logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan 

umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau 

kelautan. Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling 

bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan 

berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan 

Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, mendefiniskan desa sebagai berikut:  

“Desa adalah suatu 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 Republik Indonesia”. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan 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 diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Beratha dalam Nurcholis menyatakan bahwa “Desa merupakan 

kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan 

hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian 

wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”
40

  

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
41

 

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul desa. 

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan 

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 
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c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 

perundang-undangandiserahkan kepada desa. 

 

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: 

a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial 

budaya masyarakat desa; 

b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 

c) Mendapatkan sumber pendapatan; 

 

Desa berkewajiban; 

a) Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta 

kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan 

nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat desa; 

 

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang 

ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu 

kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. 

Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani 

atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh 

masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, 

kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan 

terwujut ikatan lahir batin diantara warga masyarakat. 
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Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-

usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan 

desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya: 

a. Jumlah penduduk; 

b. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;   

c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 

sesuai dengan adat istiadat desa; 

d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;   

e. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah 

ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;   

f. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan   

g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya 

bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa 

mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar 

mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam 

pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari 

pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola 
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keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal 

dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa 

bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan 

potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda 

pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan 

pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan 

desa secara baik, transparansi, dan akuntabel. 

2. Otonomi Desa 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan 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 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

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

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat 

kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. 

Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan 

merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal 
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dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan 

digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang. 

Nurcholis mengklasifikasikan empat tipe desa di Indonesia, yaitu: 

a) Desa Adat (self-governing community) merupakan bentuk 

desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan 

mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki 

tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan 

tugas administratif yang diberikan oleh negara.  

b) Desa Administrasi (local state government) merupakan 

satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan 

terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari 

pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara 

dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan 

tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa 

administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi 

dan demokrasi.  

c) Desa Otonom sebagai local self-government merupakan 

desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan 

undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas 

karena diatur dalam undang-undang pembentukannnya, 

sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.  

d) Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe 

desa yang mempunyai kewenangan campuran antara 

otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran 

antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga 

diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut 

semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan 

dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di 

bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. 

Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, 

penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah 

pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 

adalah tipe desa campuran semacam ini.
42

 

 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD merupakan 
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wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD paling 

sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan 

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan 

Desa. Peresmian BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Masa 

kerja BDP selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama 3 kali secara 

berturut-turut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1, Peraturan Desa 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama 

dengan Kepala Desa. Kepala Desa bersama dengan BPD membentuk 

peraturan Desa dengan tujuan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dimana peraturan Desa merupakan check balances bagi Pemerintah Desa 

dan BPD. Dalam penyusunan Peraturan Desa harus didasarkan pada 

kebutuhan dan kondisi Desa setempat, mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan Desa, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan 

umum. Karena merupakan produk politik, maka peraturan Desa harus 

disusun secara demokratis dan partisipatif sehingga masyarakat berhak 

memberikan masukan lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau 

pembahasan Rancangan Peraturan Desa. 

Selanjutnya Peraturan Desa yang telah selesai dibuat akan 

dilaksanakan oleh Kepala Desa, sementara BPD selaku mitra Kepala Desa 

berhak mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan peraturan Desa 
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tersebut. Masyarakat selaku penerima manfaat juga berhak melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. 

4. Keuangan Desa  

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan 

asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa 

yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah 

pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, 

sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan 

oleh pemerintah desa didanai dari APBN.  

Nurcholis menjelaskan pendapatan desa bersumber dari:  

a) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, 

hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil 

gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;  

b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi 

kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa;  

c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara 

proposional yang merupakan alokasi dana desa;  

d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan;  

e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat.
43
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Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

radisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang”. Undang-undang ini disusun dengan semangat 

penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai 

dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi 

menggabungkan fungsi self governing community dengan local self 

government, sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan 

menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia. Pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika. 


