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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

 Fajri et al. (2013) telah melakukan penelitian berjudul Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hasilnya menyatakan bahwa 

akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 

tahap yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dari setiap tahapan 

tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan yang tertera dalam peraturan Bupati. 

Namun masih ditemukan sedikit kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang 

sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan 

dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa 

melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dalam peraturan. Hal tersebut 

menjadikan berkurangnya jumlah dana untuk pemberdayaan yang seharusnya 70% 

dari yang ditentukan berkurang menjadi 68%. Serta terdapat faktor yang menjadi 

penghambat ADD yakni kemampuan sumber daya aparatur terkait penyelesaian 

administrasi, terbatasnya dana ADD dan kurang disiplinnya penerima ADD dalam 

proses pelaporan. 

 Riyanto (2015) dengan judul Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa, hasilnya menunjukan mulai dari pelaksanaan sampai 

pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh Pemerintah 

Desa namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa. 

Program-program yang dirumuskan Pemerintah pelaksanaanya seimbang tetapi 
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penekanannya pada program yang telah dirumuskan Pemerintah Desa dan 

masyarakat belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa. 

Sedangkan mengenai transparansinya, Pemerintah Desa belum transparan kepada 

seluruh masyarakat mengenai APBDesa, hal tersebut dibuktikan dengan masih 

terdapat beberapa proyek yang pekerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah 

dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata. Selain itu juga terdapat faktor 

penghambat, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah Pemerintah Desa 

masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan 

penyelesaian laporan pertanggungjawaban. 

 Dalam penelitian Dewi (2015) dengan judul Analisis Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia menghasilkan bahwa 

terdapat dua jenis pemasukan di Dadia Punduh Sendahan, yaitu pemasukan regular 

dan non regular. Untuk pemasukan regular di Dadia Punduh Sendahan, berasal dari 

peturunan (iuran wajib), ngampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali), dan 

pendapatan bunga pinjaman. Sedangkan untuk pemasukan non regular berasal 

dariluar kegiatan dadia sendiri berupa sumbangan dari partai politik (bantuan sosial 

pemerintah), danapunia dan sesari. Dadia Punduh Sendahan sendiri tidak membuat 

laporan keuangan dikarenakan beberapa alasan yaitu transaksi yang tidak rutin, 

lingkup organisasi yang kecil serta kompetensi warga dadia yang kurang. Namun, 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sendahan  dilakukan 

dengan cara sederhana yaitu dengan mengumumkan pemasukan dan pengeluaran 

yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Selain itu, pengurus dadia juga akan 
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menempel laporan keuangannya di papan pengumuman dadia, sehingga warga 

dapat melihatnya. 

 Magdalena (2013) dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 

Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara hasilnya 

menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan ADD di Kecamatan Tenggarong 

Seberang berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa 

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) yang dasar penyusunannya 

adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari 

tingkat dusun tingkat desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan 

pembangunan, penyelesaian setiap kegiatansampai dengan penyusunan 

pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan ADD sudah optimal. Namun 

indikasi tujuan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat 

justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh alokasi dan pembangunan desa-

desa di Kecamatan Tenggarong Seberang bukan hanya bersumber dari ADD, 

namun juga bersumber dari dana APBD, PNPM, Comdev dan CSR dari 

perusahaan-perusahaan tambang yang beralokasi di Kecamatan Tenggarong 

Seberang, sehingga swadaya masyarakat hanya bersifat kegiatan gotong-royong 

dalam proses realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai 

pelengkap realisasi tersebut. 

 Dari seluruh penelitian tersebut, beberapa hasilnya menunjukan terdapat 

masalah yang timbul atau faktor yang menjadi penghambat terutama perihal 

pelaporan pertanggungjawaban serta adanya Pemerintah Desa yang tidak 

transparan kepada seluruh masyarakat desa. Maka berdasarkan hasil penelitian-
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penelitian terdahulu, penulis ingin melakukan penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengingat pentingnya 

laporan pertanggungjawaban dan transparansi ADD. Selain itu, dalam penelitian ini 

juga memiliki perbedaaan dengan  beberapa penelitian terdahulu, dimana pada 

penelitian ini penulis menambah satu variabel yaitu transparansi yang sangat 

penting untuk terlaksananya akuntabilitas publik. Peneliti juga melakukan 

penelitian di objek yang berbeda yaitu di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang. 

B. Kajian Pustaka 

1. Akuntabilitas 

 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, 

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Disamping itu, akuntabilitas 

dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang 

mencakup baik perilaku bersifat pribadi yang disebut dengan akuntabilitas spiritual, 

maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan (Adisasmita, 

2011:64). 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo 

(2004:29) akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku 

sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-

sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan 

dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik. 

a. Jenis Akuntabilitas 

 Yango dalam (Adisasmita, 2011:65) jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari: 

(a) Traditional atau Regularity Accountability 

 Akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular memfokuskan diri pada 

transaksi-transaksi regular atau transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi 

mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan 

peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik. 

(b) Managerial Accountability 

 Akuntabilitas managerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan 

penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dam sumber-sumber 

lainnya. Pada saat yang bersangkutan akuntabilitas ini menitikberatkan pada 

peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai tidak 

hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang 

telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti 

perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan 

pelayanan public yang terbaik. 
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(c) Program Accountability 

 Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi 

pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab 

pertanyaan di sekitar pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan 

pada peraturan yang berlaku. 

(d) Process Accountability 

 Akuntabilitas proses memfokuskan pada informasi mengenai tingkat 

pencapaian kesejahteraan social atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas 

organisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap 

kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya. 

a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

(a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

(b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(c) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

(d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

(e) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
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 Krina (2003:14), prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan 

ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder 

yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan 

sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah: 

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk 

menjamin akuntabilitas publik adalah: 

(a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi 

setiap warga yang membutuhkan. 

(b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. 

(c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 

dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku. 

(d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan 

konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak 

terpenuhi. 

(e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan 

maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas publik adalah: 

(a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, 

media nirmassa, maupun media komunikasi personal. 
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(b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu program. 

(c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat 

dan mekanisme pengaduan masyarakat.. 

(d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah 

dicapai oleh pemerintah. 

2 Transparansi 

  Bappenas (2002) dalam Krina (2003:15) Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 

 Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat 

terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan informasi (Komarudin dan Yudo, 2009). 

 Berdasarkan karakteristik pelaksanaan good governance menurut UNDP, 

Mardiasmo (2004:29) menjelaskan Transparansi dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

 Bappenas dan Depdagri (2002) dalam Krina (2003:15) beberapa indikator 

transparansi adalah sebagai berikut: 

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan 

tanggungjawab. 
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b. Kemudahan akses informasi. 

c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau 

permintaan untuk membayar uang suap. 

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 

lembaga non pemerintahan. 

 Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan 

daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan sebagai berikut: 

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. 

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 

diinformasikan  dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. 

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan ADD 

disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling 

lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

3. Desa 

 Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan 

Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 

dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. 

b. Kewenangan lokal berskala Desa. 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan 

desa berasal dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota. 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
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g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas sebagai berikut: 

a. Kepastian hukum 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintah 

c. Tertib kepentingan umum 

d. Keterbukaan 

e. Proporsionalitas 

f. profesionalitas 

g. Akuntabilitas 

h. Efektivitas dan efisiensi 

i. Kearifan lokal 

j. Keberagaman, dan 

k. Partisipatif. 

4. Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Alokasi 

Dana Desa yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

 Selanjutnya, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 

Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan Alokasi Dana Desa yang 

selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
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Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum 

ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator. 

 Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana 

yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa. Alokasi Dana Desa 

Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang dialokasikan 

dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi 

dana desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel. 

 Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah nilai kelayakan desa 

penerima ADD dengan indikator pembobotan: 

a. Persentase luas wilayah desa = LW 

(luas wilayah desa : luas wilayah seluruh desa di daerah) x 100% 

b. Persentase jumlah penduduk desa = JP 

(jumlah penduduk desa : jumlah penduduk seluruh desa di daerah) x 100% 

c. Persentase jumlah KK miskin desa = JPM 

(jumlah KK miskin desa : jumlah KK miskin seluruh desa di daerah) x 100% 

d. Persentase keterjangkauan desa = KJ 

(0,6 x jarak desa dengan ibukota kabupaten) + (0,4 jarak desa dengan ibukota 

kecamatan) : skor seluruh desa x 100% 

e. Persentase PADS desa 

(besar PADS desa : besar PADS seluruh desa di daerah) x 100% 

Sumber dan Besaran Alokasi Dana Desa: 

a. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. 
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b. Besar ADD adalah minimal 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. 

c. Besar ADDM adalah 60% dari ADD yang ditetapkan. 

d. Besar ADDP adalah 40% dari ADD yang ditetapkan. 

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa 

dan pemberdayaan Masyarakat. 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 

d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaa, sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial. 

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong   masyarakat. 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa). 

Rumus Penetapan Alokasi Dana Desa: 

a. Besar ADD untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADD 

i = ADDM i + ADDP i. 

b. Besar ADM untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut 

ADDM i adalah 60% dari ADD dibagi dengan jumlah desa di wilayah Daerah 

dengan rumus ADDM i = (60% x ADD) : Jumlah Desa. 
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c. Besar ADDP untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut 

ADDP i adalah hasul persentase Bobot Desa dikalikan 40% dari ADD yang 

ditetapkan dengan rumus ADDP i = 40% x ADD) x Bobot Desa. 

 Bobot Desa untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut 

BD i ditetapkan dengan menjumlah seluruh indikator pembobotan dikurang PADS 

dengan rumus BD i, ditetapkan dengan menjumlah seluruh indikator pembobotan 

dikurangi PADS dengan rumus BD i = LW + JP + JPM + KJ – PADS. 

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, pengelolaan 

alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam 

APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada 

peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa berdasarkan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2013 adalah sebesar 30% untuk belanja 

aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan 

masyarakat. Belanja pemeberdayaan masyarakat digunakan untuk: 

a. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin 

serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha. 

b. Peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan 

peningkatan peranan Desa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim 

penggerak PKK Desa. 

c. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

d. Peningkatan derajat kesehatan. 
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e. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah. 

f. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat/Linmas. 

g. Pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan Bina Keluarga 

Remaja (BKR). 

h. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan 

kesalehan sosial. 

i. Pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan. 

j. Pembangunan infrastruktur pedesaan. 

k. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai petensi berkembang. 

l. Pengembangan kemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan 

sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup. 

m. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

n. Bantuan operasional Lembaga RW dan RT. 

o. Bantuan opersional Dusun. 

Sedangkan  biaya operasional pemerintah meliputi: 

a. Bantuan tunjangan aparat Pemerintah Desa. 

b. Bantuan tunjangan BPD. 

c. Biaya operasional Sekretaris Desa. 

d. Biaya operasional Sekretaris BPD. 

e. Biaya perjalanan dinas. 

f. Lain-lain pengeluaran rutin. 
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 Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, untuk menilai 

keberhasilan pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksut pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan. 

b. Pelaksanaan 

(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 dimaksut pada ayat 

(1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah. 

c. Penatausahaan 

(1) Penatausahaan dilakukan olehBendahara Desa 
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(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap 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. 

d. Pelaporan 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota meliputi: 

a. Laporan semester pertama, dan 

b. Laporan semester akhir tahun. 

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

berupa laporan realisasi APBDesa 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaiman dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

e. Pertanggungjawaban 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 
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(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

f. Pengawasan 

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

 


