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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penelitian akan membahas tentang kapasitas pemerintah desa di Desa 

Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan 

APBDes, maka bab ini peneliti akan menjabarkan konsep dan teori dasar yang 

digunakan sebagai acuan untuk pembahasan hasil penelitian. Berikut penjelasan 

konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini: 

A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Pertanggungjawaban 

Kepala Desa dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang 

Desa
20

 

Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas 

sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat 

rentan terjadinya penyimpangan terhadap 

penggunaan keuangan desa, sehingga dalam 

mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa 

untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya 

meminta persetujuan badan permusyawaratan desa 

namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan 

desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa 

oleh kepala desa. 

Akuntabilitas 

Pemerintah Desa pada 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD)
21

 

Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan 

komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara 

mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan 

yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh Bupati Malang. Akan tetapi dalam 

penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni 

pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi 

yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat 

perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun 

dalam realisasi keuangannya tercantum. 

                                                             
20 Edy Supriadi. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS: Kajian Hukum 

dan Keadilan, 3(2): 330-346 
21 Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(7): 1099-1104 
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Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Alokasi 

Dana Desa, Kebijakan 

Desa, dan 

Kelembagaan Desa 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat
22

 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana 

desa, kebijakan desa, dan  kelembagaan desa 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi 

dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa 

berpengaaruh secara bersama-sama terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan data dari 

responden tidak menggunakan data laporan tahunan 

desa yang berjalan. Maka saran untuk peneliti 

selanjutnya dengan menambah data pendukung 

laporan keuangan tahunan desa agar lebih akurat 

dalam meneliti terutama mengenai kesejahteraan 

masyarakat. 

Peran Perangkat Desa 

dalam Akuntanbilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa
23

 

Peran perangkat desa dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat 

berperan dan sesuai dengan Permendagri No.113 

Tahun 2014 yang dilihat dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat 

desa. 

 

Berdasarkan dari penjelasan literatur di atas, maka dapat diketahui 

bahwa pemerintahan turut serta dalam pengelolaan dana desa termasuk 

keuangan desa, namun bagaimana kapasitas dari pemerintah dalam 

pengelolaan APBDes masih belum adanya dilakukan penelitian. Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui dan berfokus pada kapasitas atau kemampuan 

dari pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes terutama pada Desa Bunder 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, “desa 

diberikan kesempatan besar untuk mengurus dan menata pemerintah dan 

                                                             
22 Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, 

Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada 

Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA, 10(1): 26-32 
23 Neny Tri Indrianasari. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntanbilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2): 29-46 
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pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup masyarakat desa.” Hal tersebut merupakan konsep dari 

otonomi desa dimana desa diberikan hak untuk mengelola keuangan dan 

alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. 

 

B. Good Governance 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-

masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 

satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran 

pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan 

infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut 

redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. 

Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor 

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.
24

  

Governance merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintah 

dengan masyarakat dengan berbagai bidang, kepentingan masyarakat dan 

intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
25

 Governance 

merupakan mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga 

Negara yang mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi 

                                                             
24 Sumarto Hetifa Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, hal 1-2 
25 Sedarmayanti. 2012. Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik, Dalam Rangka Otonomi 

Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan 

Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju, hal 79 
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perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal 

mereka.
26

  

Good Governance dapat dikatakan sebagai suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 

dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini 

birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, 

pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan 

desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari 

pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan 

aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:
27

 

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of low, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang 

bulu. 

3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang 

lebih luas. 

6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.  

                                                             
26 Ibid 
27 Dede Rosyada. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi 

Manusia Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media, hal 182 
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7. Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  

8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas 

yang dilakukan.  

9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan. 

 

Dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling 

berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, 

dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan good 

governance yaitu value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).
28

 

 

C. Otonomi Desa  

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, 

desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum 

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di 

muka pengadilan.
29

 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development 

Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan 

daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 

                                                             
28 Mardiasmo. 2009. Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, hal 18 
29 HAW Widjaja. 2008. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: 

Rajawali Pers, hal 165 
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masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa 

diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang 

sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial 

dan politik. 

Pengakuan otonomi di desa, dijelaskan sebagai berikut:
30

  

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan 

dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa 

kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.  

2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti 

sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa 

depan. 

 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa 

tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang 

menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan 

pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan 

kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-

nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan 

negara Indonesia.
31

 

 

                                                             
30 Taliziduhu Ndraha. 2012. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

Rineka Cipta, hal 12 
31 Op.cit, HAW Widjaja hal 166 
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D. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
32

 Pertanggungjawaban tersebut 

merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala 

kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas 

mempertanggungjawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, 

namun pelaksanaannnya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud 

tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah. 

Akuntabilitas merupakan aktivitas pemerintah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terlihat dari sejauh mana 

transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas merupakan 

konsep yang terkait dengan aktivitas governance yaitu dengan upaya untuk 

membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks 

sosial.
33

 Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau 

pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 

mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
34

 

                                                             
32 Op.Cit., Sedarmayanti, hal 69 
33 Manggaukang Raba. 2006. Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press, hal 

14 
34 Wahyudi Kumorotomo. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik :Sketsa pada masa 

transisi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 4 
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Akuntabilitas pemerintahan dalam pelaksanaannya perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
35

 

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.  

2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh.  

5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah. 

 

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa prinsip yang 

mendasarinya. Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah 

terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu:
36

  

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 

pemerintah yang bersangkutan;  

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan;  

4. Harus berorientasi pada pencapaian misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh;  

5. Harus obyektif dan transparan serta inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen instansi pemerintah. 

 

Beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan, memperlihatkan 

bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna 

mewujudkan good governance. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan 

kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih luas dari lingkup 

tanggungjawab keluar pemerintah saja. Akuntabilitas mencakup kewajiban 

                                                             
35 Op.Cit., Sedarmayanti, hal 70 
36 Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Jakarta: Pustaka Arif, hal 57 
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melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta 

pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan 

pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat. 

 

E. Kapasitas 

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai macam fungsi, memecahkan 

aneka permasalahan yang ada, dan merancang atau menentukan tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai, seperti apa yang diungkapkan oleh Fukuda-Parr bahwa 

“Capacity is the ability to perform functions, solve problems and set and 

achieve objectives”.
37

 Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai 

kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, 

motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap 

individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang 

telah ditetapkan dari waktu ke waktu.
38

 

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe 

kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah:
39

 

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang 

profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, 

praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekruitmen,  

                                                             
37 Stéphane Willems dan Kevin Baumert. 2003. Institutional Capacity and Climate Actions. Paris: 

OECD, hal 5 
38 Anni Milen. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Yogyakarta: Pondok Pustaka 

Jogja, hal 12 
39 Merilee S Grindle. 2004. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of 

Developing Countries. Boston, MA: Harvard Institute for International Development, hal 28 
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2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk 

meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan 

seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya 

organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan  

3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta 

makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan 

politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. 

 

Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, 

yaitu:
40

 

1. Policy capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses 

pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga 

pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.  

2. Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan 

menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun 

masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa 

pelayanan umum benar- benar diterima secara baik oleh masyarakat.  

3. Operational efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas 

yang memadai. 

 

Pemahaman tentang kapasitas di atas dapat dikatakan masih terbatas 

pada aspek manusianya saja (human capacity). Pengembangan kemampuan 

SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah daerah, karena SDM 

yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan 

faktor non-manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah 

secara komprehensif tidak hanya tercermin dari kapasitas SDM-nya saja, 

namun juga kapasitas yang bukan berupa faktor manusia (non-human 

capacity), misalnya kemampuan keuangan dan sarana/prasarana atau 

infrastruktur. 

 

                                                             
40 Tim Peneliti. 2012. Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di 

Indonesia. Makassar: STIA LAN, hal 19 
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F. Pemerintah Desa 

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
41

 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan, “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 NKRI.” 

Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan hak asal-usul desanya. Selain itu, Pemerintah Daerah dipandang 

terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam 

keutuhan NKRI. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat 

perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga 

kontrol pusat dan provinsi terhadap daerah hilang. Dihawatirkan UU tersebut 

rentan melahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat.  

                                                             
41 Maria Eni Surasih. 2006. Pemerintah Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga, hal 23 
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Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya.
42

 Kepala Desa bertanggung jawab 

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tersebut kepada Bupati. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan, “anggota Badan Permusyawaratan Desa 

terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat 

atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” Jumlah 

anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan 

paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan kemampuan keuangan desa. 

 

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang dicapai selama waktu 

tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran disektor publik berisi tentang 

besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan 

aktivitas yang akan direncanakan untuk mendapatkan dana yang akan 

digunakan untuk membiayai program dan aktivitas tersebut. Fungsi anggaran, 

yaitu:
43

 

 

                                                             
42 Op.Cit., HAW Widjaja, hal 38 
43 Nordiawan Deddy., Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi 

Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat, hal 20 
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1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan 

Didalam organisasi harus mengerti aoa yang akan dilakukan dan mau 

dimanakan arah dari kebijakan yang dibuat. Sebagai alat perencanaan, 

anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk 

melakukan berbagai perencanaan, perumusan tujuan dan kebijakan, 

program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiyaan, serta 

indikator kinerja dan tingkat pencapaian. 

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian 

Organisasi dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar dan 

penggunaan yang tidak semestinya dilakukan. Sebagai alat 

pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen 

yang dapat mengendalikan terjadinya pengeluaran yang banyak. 

Pemerintah menyediakan rencana yang detail tentang semua 

penerimaan dan pengeluarean yang akan dipertanggungjawabkan 

nantinya kepada publik. 

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan 

Organisasi dapat menentukan arah dari kebijakan tersebut. Anggaran 

sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi dan estimasi 

ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi 

masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

 

Siklus anggaran meliputi:
44

 

1. Tahap Persiapan Anggaran 

Indonesia dalam proses perencanaan APBD dengan paradigma baru 

menekankan pendekatan button-up planning yang berpedoman pada 

arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, 

perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan program 

pembangunan nasional yang merupakan operasional dokumen 

perencanaan, kemudian dijabarkan dalam bentuk rancana strategis 

(RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana 

pembangunan tahunan (RAPETA). Pemerintahan daerah, disarankan 

membuat dokumen perencanaan yang terdiri dari program 

pembangunan daeran (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari 

PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA dibuat oleh pemerintah 

daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun yang kemudian 

dijabarkan pelaksanannya setiap tahun. 

2. Tahap Ratifikasi Anggaran 

Tahap ini merupakan tahap pengesahan anggaran. Di tahap ini proses 

politik yang membuat cukup rumit karena didalam tahap ini pimpinan 

eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan 

memberikan argumentas rasional dari pertanyaan yang diberikan dari 

pihak legislatif. 

                                                             
44 Moh Mahsun., Solistyowati Firma., dan Heribertus Andre. 2015. Akuntansi Sektor Publik. 

Yogyakarta: BPFE, hal 145 
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3. Tahap Pelaksanaan Anggaran 

Hal paling terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan 

publik adalah akuntasi, sistem informasi akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan 

bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntasi yang memadai 

dan handal untuk melakukan sebuah perencanaan dan pengengalian 

anggaran yang disepakati untuk tahap penyusunan anggaran periode 

salanjutnya. 

 

H. Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan Desa menurut UU Desa adalah hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban 

tersebut menimbulkan belanja, pendapatan, pembiayaan yang perlu diatur 

didalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periode 

1 tahun anggaran terhitung dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember. 

Setiap tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa memiliki 

aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan 

waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat 

dilaksanaakan dengan baik apabila didukung dengan adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berkompeten serta dengan sisitem prosedur yang 

keuangan yang memadai. 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan 

yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa yang telah dicantumkan di 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu: 
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1. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi sebebas-bebasnya tentang 

keuangan desa. asas ini memberikan hak kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatis tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa namun tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercaya untuk mencapain tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel 

menentukann bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan. 

3. Partisipatis, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan desa dan unsur masyarakat. 

4. Tertib dan Disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa yang harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Beberapa kedisiplinsn anggaran yang perlu diperhatikan dalam 

pengelolaan keuangan desa, yaitu: 

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanaja 

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran. 
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2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 

kegiatan yang belum atau tidak mencukupi anggaran dalam APBDes. 

 

I. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa 

1. Perencanaan Keuangan Desa 

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota. Perencanaan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa 

yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 6 tahun, sedangkan 

Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) jangka waktu 1 tahun. Perencanaan 

pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam 

musyawarah desa yang dilaksanakannya paling lambat bulan Juni tahun 

anggaran berjalan. 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  

Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah desa wajib 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa 

(musrenbangdes). Musrenbangdes yang diikuti oleh pemerintah desa, 

Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri 

dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.  
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b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa 

RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi 

dari pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan rencana 

kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan 

Rencana Anggaran Biaya, yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. 

Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrembangdes yang 

diadakan utuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, 

rencana dari penyelenggaraan RKP Desa pelaksanaan, pembangunan, 

pmbinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

RKP Desa merupakan dasar dalam penyusunan rancangan 

APBDes. Teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes agar menciptakan 

keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri No. 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

2. Proses Penganggaran APBDes 

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan 

APBDes. Rencana Anggaran Biaya dan Rencana kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses 

penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan 

rencana anggaran keuangan tahunan dari pemerintah desa yang telah 

ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi 

kewenangan desa. Proses dalam penyusunan APBDes dimulai dengan 

urutan sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan Kegiatan menyampaikan usulan angaran kegiatan kepada 

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. 

b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 

dan menyampaikan kepada Kepala Desa. 

c. Kepala Desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan 

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. 

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati 

bersama sebagaiman yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bapati/Walikota malalui camat paling lambat 3 hari disepakati untuk 

dievaluasi. 

e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling 

lama 20 hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa tentang APBDes. 

f. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lamat 31 Desember.
45

 

3. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa yang meiputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang 

lagi dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-

Undang Desa bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) 

c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 

                                                             
45 Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
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d. Alokasi Dana Desa

e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

f. Hibah dan Sumbangan yang tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.


