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Policy Paper 

Tata Kelola Dana Desa dalam Aspek Keuangan dan Pembangunan 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sebagai wujud nyata dari implementasi kebijakan tentang Desa, pemerintah 

telah melaksanakan pengalokasian Dana Desa dari APBN yang jumlahnya terus 

meningkat dari tahun ke tahu dan jika ditambah dengan sumber-sumber pendanaan 

lain diperkirakan jumlah total dana yang dikelola oleh pemerintah desa mencapai 

miliaran rupiah. Besarnya dana yang dikelola tersebut tentunya menjadi modal penting 

bagi desa akan tetapi tentunya harus juga diimbangi dengan kesiapan masing-masing 

desa menatakelola dana tersebut. Masalah pengelolaan dana desa dapat dilihat dari 

sisi internal yaitu masing-masing ketersediaan SDM aparatur Desa dan partisipasi 

publik dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan dari sisi eksternal  yang utama 

yaitu terkait dengan  regulasi yang dinilai mempersulit aparatur desa dalam mengelola 

keuangan desa dan tidak terintegrasi dalam satu regime tata kelola keuangan Desa. 

Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, maka yang urgensif 

adalah : Perlunya dikembangkan satu sistem informasi keuangan (dan aset) desa 

yang terintegrasi dengan sistem infomasi pembangunan daerah (Kabupaten dan 

provinsi); Perlunya membuka ruang partisipasi publik dalam tata kelola keuangan 

desa; Perlu dihadirkan road map penataan dan pembangunan desa (termasuk 

keuangan desa) dan kawasan perdesaan perlu segera; Perlunya mengoptimalkan 

program asistensi, supervisi dan fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan 

kapasitas aparatur desa, khususnya dalam tata kelola keuangan desa dan ; Regime 

perundangan yang mengatur tentang Dana Desa sejatinya dibuat dalam satu aturan 

yang jelas dan tegas tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan desa  yang 

dirumuskan oleh Kementerian Desa. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dana Desa merupakan berkah bagi pemerintahan desa sebagai wujud dari 

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan 

berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal, partisipatif, pemberdayaan, demokratis, 

keberagaman, serta otonomi asli. Itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan 

desa, mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa.  

Namun sisi lain dana Desa  bisa menjadi petaka Desa bila tidak dikelolah dengan 

baik. Sebagaimana  BPKP menyebutkan terdapat 7 (tujuh) potensi risiko atas 

pengelolaan dana desa yaitu: 1) Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes dan 

APBDes tidak sesuai aspirasi masyarakat desa; 2) Kegagalan menyelenggarakan 

siklus pengelolaan keuangan desa; 3) Keterlambatan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban; 4) Pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif; 5) 

Penggunaan kas desa secara tidak sah; 6) Mark up pada pengadaan barang/jasa; 

dan 7) Penggunaan aset Desa untuk kepentingan pribadi aparat desa secara tidak 

sah. 

Potensi permasalahan tata kelola Dana Desa tersebut dapat menghambat 

pembangunan desa, pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga 

diperlukan peninjauan atas efektivitas tata kelola dana desa baik dari aspek 

perencanan pembangunan desa maupun tata kelola keuangan. Berdasarkan latar 

belakang pemikian tersebut menjadi sangat penting untuk disusunnya policy brief 

sebagai rekomendasi kebijakan untuk dapat mengantisipasi potensi risiko kegagalan 

pengelolaan dana desa serta untuk peningkatan kapasitas tata kelola dana desa. 

1.2.  Permasalahan 

• Pemahaman Pemerintah Desa mengenai Tata kelola Pemerintahan Desa 

yang baik. 

• Manajemen pengelolaan dana Desa  

1.3. Tujuan 

 Adapun tujuan penyusunan policy brief sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi kebijakan dana desa (distribusi dan pengelolaan 

dana desa)  

2. Rekomendasi tata kelola dana desa yang baik berdasarkan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa 

3. Rekomendasi peningkatan kapasitas tata kelola dana desa 
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1.4. Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup dalam penyusunan policy brief sebagai berikut: 

1. Implementasi distribusi dan pengelolaan dana desa 

2. Review pelaksanaan kebijakan tata kelola dana desa: 

a. Kelembagaan pengelolaan dana desa: SDM pengelola dana desa 

b. Tata kelola dana desa: keuangan desa, dan pembangunan desa 

c. Pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa 

1.5. Perkiraan Hasil 

 Perkiraan hasil yang akan diperoleh dari penyusunan policy brief ini adalah 

rumusan alternatif kebijakan untuk meningkatkan tata kelola dana desa yang 

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Serta 

rekomendasi peningkatan kapasitas tata kelola dana desa.  

1.6. Perkembangan Pelaksanaan  

 Adapun perkembangan pelaksanaan penyusunan policy brief terkait tata kelola 

dana desa sebagai berikut: 

1. Pembentukan tim penyusunan policy brief 

2. Brainstorming kerangka pikir, tujuan, ruang lingkup dan luaran policy brief 

3. Pengumpulan data dan informasi awal 

4. Penelaahan regulasi UU 6/2014 Tentang Desa, PP 43/2014 Tentang 

Keuangan Desa dan Permendagri 113/2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

 Berdasarkan perkembangan pelaksanaan tersebut, maka rencana tindak lanjut 

yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyusunan instrumen penyusunan policy brief 

2. Pengumpulan data primer dan skunder 

3. Pelaksanaan FGD 

4. Analisis data dan penyusunan policy brief 
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BAB  II 

PELAKSANAAN TATA KELOLA DANA DESA 

2.1. Tata Kelola Pemerintahan Desa 

Visi pemerintahan saat ini menempatkan desa sebagai unit terkecil 

pemerintahan.  Artinya secara keseluruhan menempatkan desa sebagai 

pengelola/subyek  pembangunan yang akan mempengaruhi dinamika bangsa 

Indonesia. Revitalisasi terhadap desa adalah keniscayaan untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional.  

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 Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut 

dengan nama lain 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 Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu 

wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat 

kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan 

politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih 

bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan 

urusan rumah tangga sendiri (Soenarjo dalam Nurcholis, 2011). Desa atau dengan 

nama aslinya yang setingkat 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.  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 (Beratha dalam Nurcholis, 2011). Secara mandiri “desa merupakan 

suatu entitas komunitas lokal  sebagai self  governing  community  dalam mengelola 

barang publik, mengurus kehidupannya, dan merawat pemerintahan di tingkat Desa, 

di mana gotong royong merupakan basis ikatan kolektifitas sekaligus medal sosia  

yang menjadi penyangga utama kemandirian desa. Masyarakat desa memiliki 

kekayaan desa  dalam bentuk gotong royong dan swadaya yang luar biasa untuk 

membiayai kegiatan rutin maupun program pembangunan pemerintah”. namun tidak 
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bisa dipungkiri bahwa desa selalu dihantui ketimpangan  den ketergantungan ketika 

berhubungan dengan pasar, kota  dan pemerintah supradesa.   

Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 kemudian dirubah  menjadi 32 Tahun 

2004 dan di ubah kembali dengan UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah di 

mana disebutkan dalam perundang undangan tersebut di atas, memberikan garansi 

formal dan membuka bagi desa untuk membangun kemandirian (otonomi), ruang 

yang eforia untuk kebangkitan semangat lokalitas dan otonomi desa dan mendorong 

tata pemerintahan yang lebih baik. Sekaligus terciptaya parlemen desa dan partisipasi 

aktif masyarakat desa.  

Konsep parlemen desa tersebut di atas yang diperkenalkan apa yang disebut 

dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) di mana salah satu tugasmya adalah membuat 

peraturan desa, dan mengawasi pemerintah desa/kepala desa bersama dengan 

aparat desa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa. 

Namun demikian desentralisasi desa yang masih sangat terbatas diserta dengan 

pembatasan desentralisasi fiscal di desa. 

Sementara pengertian desa dalam UU 23 merupakan 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. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya, artiya desa tersebut memiliki otonomi untuk 

memmbuat 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 dari asal-usul dan adat istiadat desa yang 

dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga 

sekarang.  Nurcholis, (2011) lebih lanjut mengemukakan terdapat 4 type 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. Contoh desa adat adalah Desa 

Pekraman di Bali.  

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.  
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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. Bali merupakan wilayah yang terdiri dari 

Desa Adat dan Desa Dinas (Desa Otonom). Desa Dalung juga termasuk kedalam 

desa yang berorientasi kepada Desa Adat dan Desa Dinas atau Perbekel (Desa 

Otonom) yang berada pada satu wilayah yang memiliki kewajiban yang berbeda 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, diyakini banyak pihak telah 

merubah paradigma yang sejauh ini masih melihat desa sebagai obyek pembangunan 

menuju level dan menjadi subjek pembangunan. Desa tidak lagi sebatas menjadi 

objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun 

kesejahteraan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan 

konstitusional pemerintah bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar 

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

yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014a). Kehadiran Undang-

Undang No. 6 Tentang 7auhun 2014 tentang Pemerintahan Desa ini diharapkan dapat 

menjawab berbagai permasalahan masyarakat desa yang meliputi aspek sosial, 

budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan 

memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga 

diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang 

diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang 

berada diatasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanan 

pembangunan dan kemasyarakatan. Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan 

untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan 

demoktratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Fauzi dalam Eko, 

2014). Secara keseluruhan UU ini memberikan angin segar dan suasana yang 

memberikan harapan baru  terhadap pemerintahan dan pembangunan masyarakat 

desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pembangunan 

yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan mengembangkan kemampuan 

yang ada di desa menuju kesejahteraan yang lebih baik.   
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Salah satu bentuk kesungguhan pemerintah melaksanakan kebijakan desentralisasi  

ditingkat Desa adalah digulirkannya kebijakan otonomi desa, melalui UU.No.6 tahun 

2014 Tentang Desa sebagaimana disebutkan di aas. Harapan  melalui perundangan 

tersebut, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa diharapkan 

dapat berjalan secara optimal dengan harapan mensehterakan marakat desa. Sebab 

selama ini pelaksanaan otonomi desa sejak Indonesia merdeka, otonomi desa hanya 

berada tingkat wacana yang terus di diskusikan, diseminarkan saja. Tetapi dengan 

ditetapkannya UU tersebut di atas maka konsep yang dicanankan “membangun dari 

pinggiran” bisa dilaksanakan karena telah diatur dalan suatu praturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Selama ini tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu isu krusial dalam 

pembangunan desa  adalah sumber dan besaran dana pembagunan yang 

diperuntukkan untuk desa yang sangat minim. Hal tersebut dpersulit  dengan 

pemerintah kabupaten , yang sangat terbatas. Kondisi keuangan desa sangat 

tergantung dari bantuan pemerintah kabupaten dari sisi pembangunan, di samping itu 

desa juga sangat tergantung dari alokasi proyek pembangunan desa, Karena hampir 

tidak memiliki dana mandiri untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  belum bisa berjalan secara optimal, sebagaimana diharapkan 

pemerintah pusat.. Sisi lain pemerintahan desa adalah merupakan unit terkecil dalam 

tatanan pemerintahan di Indonesia yang juga memerlukan kepedulian, sentuhan 

pembangunan, yang merupakan bagian dari pembangunan secara menyeluruh untuk 

mendapatkan kesejahteraan. Karena itu sangat mustahil suatu negara dikatakan 

sejahtera, jika desa nya belum sejahtera. Salah satu alat ukur kesejahteraan rakyat 

suatu negara, adalah melihat tingkat kesejahteraan desa dalam suatu Negara.  

Dengan disahkannya  undang undang terbaru no. 6 tahun 2014 tentang Desa, 

memunculkan berbagai tanggapan dari banyak elemen, hal mendasar yang menjadi 

perbincangan adalah distribusi/sharing kekuasaan dari pusat ke tingkat Desa, hal lain 

yang menjadi bahasan adalah adanya dana 10% APBN yang akan digelontor-kan 

pemerintah terhadap tiap Desa.  Jika melihat pada APBN Indonesia dewasa ini, maka 

setiap Desa akan menerima 1 milyar lebih, tidak menafikkan bahwa hal ini 

memberikan angin segar bagi pemerintahan Desa.Namun demikian yang menjadi 

persoalan adalah bagaimana ,emgelola dana tersebut relatif besar untuk tingkat desa.  

Oleh karena itu  akan memunculkan kekhawatiran   penyalahgunaan dana desa  yang 

besar tersebut. Kekhawatiran dimaksud  adalah adanya penyalahgunaan cdengan 

menimbulkan pelaku pelaku koruptor di tingkat desa jika dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa bila tidak diterapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. 

Oleh karena itu, ke depan tuntutan agar peranan pemerintah desa dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, hak, kewajiban Pemerintahan Desa.  
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Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) meliputi 

perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan. Kesungguhan dari 

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, untuk melaksanakan tata kelola 

pemerintahan dalam era reformasi dewasa ini. Konsep mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat 

ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik meliputi antara lain :  

a. Pertanggungjawabkan kinerjanya;  

b. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti 

masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut 

berperan dalam proses perumusannya;  

c. Partisipasi masyarakat Melai dari perencanaan, pengorganiasisan pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan umum dan 

pembangunan;  

d. Ketaatan hukum seluruh pelaku pembangunan Desa. Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian 

tersebut berarti desa sebagai satu unit terkecil dalam struktur/tatanan  

pemerintahan  dalam suatu Negara. 

Keberadaan pemerintahan desa adalah untuk mengantar agar masyarakat yang 

mendiami desa tersebut menikmati apa yang disebut dengan sejahtera.  Oleh karena 

itu mustahil suatu negara sejahtera jika masyarakat desanya belum sejahtera. 

Kesejahteraan masyarakat Desa adalah merupakan salah satu tolak ukur rill untuk 

melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara. Oleh karena itu dibutuhkan kemandirian 

desa dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya masyarakat desa. Untuk 

itu kemampuan governance dalam desa untuk mengorganisir sendiri semua potensi  

yang tersedia dalam lingkungan desa.  

Bertitik tolak  tersebut di atas maka Governance harus mampu menjawab dua hal 

yaitu: (i) apakah komponen governance dalam desa cukup mandiri  untuk melakukan 

self-organizing secara bersama-sama oleh komponen-komponen  governance desa 

itu cukup mandiri untuk melakukan self-organizing  secara bersama-sama  oleh 

governance?  (ii) potensi apa saja yang ada dalam masyarakat yang dapat digerakkan 

untuk dapat memajukan  nesyarakat desa.        

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan Good Governance adalah 

pelaksanaan dari tugas, fungsi, susuai  kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki 

pemerintah desa berdasarkan prinsik-prinsip perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa.  

Sehubungan hal tersebut di atas, pelaksanaan tatat kelola pemerintahan yang 

baik maka penerapan prinsip good governance di lingkungan pemerintahan desa 

sejalan dengan pengelolaan dana desayang dimula sejak  tahun 2015 di lingkungan 
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pemerintahan desa. Di mana dalam era reformasi dewasa ini,  menjadi sesuatu hal 

yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Adapun prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik antara lain:  

a. Akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan kinerjanya;  

b. Keterbukaan dan transparansi  dalam arti masyarakat tidak hanya dapat 

mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses 

perumusannya;  

c. Partisipasi dalam arti kesertaan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan 

desa, dan 

d. Ketaatan pada hukum, yang diartikan seluruh kegiatan yang akan dan 

dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Good governance  merupakan satu kesatuan dari pemerintahan yang bersih dan 

sekaligus merupakan suatu paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan. 

Oleh karena itu Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat 

berkembang dalam negara berkembang. Dalam Good Governance tidak hanya 

pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang 

berperan dalam governance. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelenggara 

swasta, oleh organisasi masyarakat sipil (LSM misalnya).  

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka dewasa ini terjadi perubahan 

paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam 

pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi 

bagaimana menciptakan iklim yang konduktif dan melakukan investasi prasarana 

yang mendukung dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong pembangunan.  

2. 2. Penggunaaan Dana Desa Untuk  Pembangunan Desa 

Menurut James A.F Stoner (2005) pengelolaan merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan desa. 

Pengelolaan Dana Desa 

Terkait dengan penatakelolaan keuangan Desa, pemerintah sejatinya sudah 

merumuskan berbagai pedoman yang menjadi rujukannya seperti  keberadaan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan tersebut pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk 

kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah perdesaaan adalah adanya 
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anggaran  pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah perdesaan, 

yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu 

proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana 

Desa. 

Dalam pelaksanaan pegelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib 

melaksanakannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta Taat Aturan. 

Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan 

secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam dalam setiap 

aktifitas, serta taat aturan artinya dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai peraturan 

yang berlaku. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar 

sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82). 

Sejak diberlakukan UU 6 Tahun 2015 tersebut, pemerintah telah melaksanakan 

pengalokasian dana Desa dari APBN yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke 

tahun.  

1. Tahun 2015 jumlah Dana Desa sebesar Rp 20,8 triliun,  

2. Tahun 2016 Jumlah Dana naik mencapai Rp 46,8 tiriliun   

3. Tahun 2017 jumlah dana Desa naik lagi mencapai Rp 60 triliun,  

4. Tahun 2018 naik  diharapkan naik lagi menjadi Rp 111 triliun,  

Selanjutnya agar dana desa diharapkan sampai tahun 2019 akan mencapai 

Rp.113 triliun (Road Map Dana Desa Kementerian Keuangan, 2015; Kementerian 

Desa PDTT, 2016).  

Kecenderungan dana desa tiap tahun mengalami kenaikan anggaran, maka 

sangatlah pantas jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri 

pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019).  

Sejalan dengan harapan ke depan alokasi dana Desa akan terus meningkat 

hingga mencapai minimal 10% di luar dari dana perimbangan yang diterima oleh 

daerah. Besarnya dana yang dikelola tersebut tentunya menjadi modal penting bagi 

desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya, baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian sejalan dengan semakin besarnya 

dana yang mengalir ke Desa setiap tahunnya tentunya harus juga diimbangi dengan 

kesiapan masing-masing Desa menatakelola dana tersebut. 

Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan 

pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan 

kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai 

kewewenang: (a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. (b) 

Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. (c) Menetapkan bendahara 
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desa (d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan. 

(e) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: (a) Perencanaan, (b) Pelaksananan, 

(c) Penatausahaan, (d) Pelaporan; dan  (e) Pertanggungjawaban. Kepala Desa 

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian 

kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,  pengelolaan keuangan desa dilaksanakan 

dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

31 Desember. 

 

Gambar 1.  

Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

2.1.1. Masalah Internal  

Setidaknya terdapat dua dimensi pengaruh pengelolaan keuangan desa dari sisi 

internal desa, masing-masing ketersediaan SDM aparatur Desa dan partisipasi publik 

dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. 

Besarnya dana yang mengalir ke Desa setiap tahunnya serta tuntutan 

pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel menuntut ketersediaan 

sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa yang mumpuni dan profesional. Pada 

beberapa studi menunjukkan bahwa; Permasalahan krusial pertama dalam 
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pengelolaan keuangan desa adalah ketidaksediaan SDM yang mumpuni yang mampu 

mengelola keuangan Desa secara cermat dan akuntabel (Asrori, 2014; Abdul Halim, 

2015).  

Pengelolaan dana desa dewasa ini yang dilaksanakan oleh aparat desa, minim 

pengalaman dalam mengelola anggaran/dana desa yang cukup besar, rata-rata 

tingkat pendidikan perangkat desa masih relatif rendah. Minimnya potensi sumber 

daya manusia di desa selama ini. Oleh karena itu  tidak mengherankan baik aparatur 

desa maupun masyarakat desa desa sendiri rata-rata tingkat pendidikan penduduk 

desa hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan maksimal hanya maksimal adalah lulusan 

SMP, sehingga tidak mengherankan  kalau lemahnya daya kreatif masyarakat desa 

dalam mengelola SDA yang tersedia di desa. Tentunya hal ini menjadi tantangan 

tersendiri dalam implementasi UU Desa. Sebab, Pasal 50 UU Desa menyebutkan 

bahwa persyaratan perangkat desa antara lain berpendidikan minimal SMA dan 

berusia 20-42 tahun. Padahal selain hambatan tingkat pendidikan,  selama ini posisi 

perangkat desa seringkali diisi oleh orang-orang yang menjelang usia pensiun. 

Mereka dipilih berdasarkan pertimbangan ketokohan atau pengalaman yang 

bersangkutan (Jurnal PKDOD/3/2015). 

Kekhawatiran berbagai pihak mengenai penggunaan keuangan desa cukup 

beralasan mengingat dari 72.944 desa yang ada di Indonesia, belum ada basis data 

yang dimiliki Pemerintah Pusat terkait kualitas sumber daya manusia perangkat desa, 

terlebih di beberapa wilayah di Indonesia pemilihan perangkat desa diduga masih 

menggunakan money politic dalam proses pemilihan langsungnya. Institute for 

Research and Empowerment (IRE) memaparkan bahwa potensi penyalahgunaan 

Dana Desa dipengaruhi oleh 4 hal yakni:  

a.   bagaimana peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

termasuk peraturan Dana Desa;  

b; tinggi/rendahnya tingkat diskresi pengelolaan keuangan desa;  

c.  tinggi /rendahnya kualitas sumber daya manusia;  

d.  pembinaan/pengawasan penggunaan Dana Desa (Sukasmanto,2011). 

Persoalan krusial kedua di internal desa adalah terbatasnya akses masyarakat 

dalam pengelolaan keuangan Desa, padahal telah menjadi kesepakatan akademis 

dan praksis bahwa partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (semisal 

dalam alokasi dan pengelolaan keuangan Desa) menjadi kekuatan pendorong untuk 

mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyeleng- gara pemerintahan 

di Desa. Dalam penganggaran, partisipasi masyarakat sangat penting untuk 

mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi 

masyarakat dalam pengganggaran menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) dalam 

Taufik (2013) mencakup hal-hal berikut: 
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a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan 

pengambilan keputusan anggaran;  

b. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga 

independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan 

sebagai media check and balances;  

c. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada 

proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara 

kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita 

mewujudkan APBD yang aspiratif.  

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan 

APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi dalam pembangunan desa. Masyarakat tetap mendampingi pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban APBDesa sampai tahap akhir yaitu ikut mengevaluasi laporan 

realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa melalui media informasi yang disediakan 

oleh Desa. Di samping itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah tetap 

mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa.(Puji Astuti, Yulianto, 2016) 

2.1.2 Masalah Eksternal 

Pemasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa dari sisi eksternal yang utama yakni 

terkait dengan persoalan regulasi. Walaupun telah ada pengaturan yang operasional 

melalui Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Namun 

demikian Permendagri tersebut setelah tiga tahun berjalan, beberapa hal substantif 

masih perlu disesuaikan kembali. Karena dalam praktiknya, Permendagri tersebut 

dinilai sulit dipahami oleh aparatur Desa mengingat tingkat kerumitan 

pelaksanaannya. Regulasi ini berangkat dari asumsi seolah-olah aparat Desa memiliki 

keterhadapan administrif yang sama dengan aparatur pemerintah kabupaten.  Bagi 

aparatur Desa, sistem dan mekanisme laporan yang harus disusun oleh aparat desa 

terlalu detail, rumit, sehingga mempersulit aparatur desa dalam mengelola keuangan 

desa.  

Regulasi tentang pengelolaan keuangan Desa juga tidak terintegrasi dalam satu 

regime tata kelola keuangan Desa. Beberapa sumber pendanaan desa seperti Alokasi 

Dana Desa (ADD) dari APBD dan Alokasi APBN (Dana Desa) masing-masing diatur 

secara berbeda. Dalam Permendagri No. 113 misalnya mewajibkan penyusunan 

laporan realisasi penggunaan APBDes setiap akhir semester (Juli dan Januari) dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi penggunanan APBDes pada akhir tahun 

anggaran. Sementara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2016 juga 

mewajibkan aparat desa menyusun laporan penggunaan Dana Desa. Dengan kata 

lain, pengelolaan keuangan desa memiliki prosedur yang beragam, tergantung pada 

sumber pendanaan. 
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Hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 14 potensi 

persoalan dalam pengelolaan dana desa yang berjumlah Rp20,7 triliun dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Rencananya,  

dana itu akan tersalur pada 74.093 desa di seluruh Indonesia. Masalah yang dimulai 

sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana,  

aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan 

terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk petunjuk teknis pelaksanaan 

keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen 

Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana 

desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan 

atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi 

perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 

tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan 

pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan 

tumpang tindih. (google: KPK temukan 14 potensi  Persoalan  Pengadaan Dana Desa 

12, Juni 2015).  

Demikan halnya  pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan,  antara lain: 

kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; satuan 

harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa 

belum tersedia; Transparansi rencana penggunaaan dan pertanggungjawaban yang 

dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; Serta APBDesa yang 

disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. 

(google: KPK temukan 14 Potensi  Persoalan  Pengadaan Dana Desa, 12 Juni 2015). 

2.3. Implementasi Penggunaan Dana Desa  Untuk Pembangunan Desa  

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul 

Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan sebagai berikut 

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif.  Sedangkan menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wahab 

(2014: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individual maupun pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan.  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya 

terkadang berisi muatan politik. Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model 

implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dijelaskan 
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oleh George C. Edward III (Agustino,  2012). Menurut peneliti tersebut, implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  

1. Komunikasi.  Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 

pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila 

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada 

bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun 

harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat 

keputusan dan para implementor menjadi semakin konsisten dalam 

melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.  

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan 

komunikasi.  

  

a. Transmisi.  Trasmisi merupakan penyaluran komunikasi. Dimana komunikasi 

yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali 

terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian yang disebab 

kan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga 

apa yang diharapkan bisa tersampaikan mengalami terdistorsi di tengah jalan.  

b. Kejelasan . Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level-bureuacrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). 

Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada 

tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam 

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru 

akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

c. Konsistensi.  Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan 

haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.  

 

2. Sumberdaya.  Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi 

kebijakan agar efektif. Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanankan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak 

akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya 

manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya 

tersebut terdiri dari beberapa elemen, yaitu:  

a. Staf. Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya 

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun kurang berkompeten 

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, 

tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang 
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diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan 

atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.   

b. Informasi.  Dalam implementasi suatu kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk malakukan tindakan. 

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanan terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah telah ditetapkan. Implementor harus 

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut patuh terhadap hukum.  

c. Wewenang. Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah 

dapat dilaksanakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal 

tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas 

kewenangan. Efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyurut manakala 

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan 

kelompoknya.  

d. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti yang 

harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. 

Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.  

 

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka kebijakan akan dapat berjalan dengan baik dan efektif 

sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Beberapa hal yang perlu 

dicermati dalam variabel disposisi yaitu:  

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap para pelaksana dapat 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 

diinginakan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan 

pengangkatann personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada 

kepentingan masyarakat.  

b. Insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 

memenipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak 

menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat menjadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah 

dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan 

pribadi (self interest) atau organisasi.  
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c. Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah 

adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau 

SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pemangku kebijakan dalam berindak.  

Selanjutnya yang dimaksud dengan dana 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. Adapun dana desa bersumber dari beberapa sumber antara 

lain dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Adapun konteks penyelenggaraan 

urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa sumber pendanaannya 

dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.  

Adapun 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.  

Sejalan hal tersebut, mengenai pendapatan desa bersumber dari:  

1. 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;  

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) untuk desa dari retribusi kabupaten/kota yang penggunaan sebagian 

diperuntukan bagi desa;  

3. 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;  

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;  

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

Selanjutnya dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, bilamana  UU 

ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuannya,  oleh semua pihak akan mampu 

menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di 

desa. Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan 

datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari 

negara. Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke 

tahun (Brodjonegoro 2014). Di samping itu, desa akan mempunyai sumber 

pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

DaerahKabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan 

dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang 
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tidak  mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014). Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya 

mendekati angka satu milyar rupiah per desa, bahkan bisa lebih bervariasi sesuai 

dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka 

puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah.  

Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin 

mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa. Nemun 

demikian terdapat beberapa kekhawatiran dari banyak pihak bahwa implementasi UU 

tersebut memunculkan potensi masalah atau hambatan dalam implementasinya. 

Potensi permasalahan sejalan dengan lahirnya UU 6/2014 sebagai kebijakan politis,  

yang justru akan menjerat para aparat desa ke depan. Banyak pihak menganggap 

kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut 

justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau (Wiyanto 2014).  

Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik 

bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya 

permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan 

aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa (BPKP,2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan 

mendapatkan pendanaan, program, proyek dan kegiatan dari berbagai sumber 

(APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu 

mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Pada 

tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi 

sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas 

sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian 

keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran 

dana desa saat ini (Basri 2014). Sementara, penelitian Subroto (2009) 

mengungkapkan bahwa secara umum desa dalam memberikan pertanggungjawaban 

ADD sudah baik secara teknis, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi 

keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama. 

Kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai 

kendala. Belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan dan rendahnya 

pemahaman terhadap akuntansi merupakan beberapa kendala yang dihadapi sektor 

publik di Indonesia. Masalah tersebut terjadi baik di level pemerintah pusat 

maupunpemerintah daerah. 

Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa 

yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, 

termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi 

perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi 

lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang 

menggembirakan (Azhar 2015). 
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2.4. Pelaksanaan POAC dalam Tata Kelola Dana Desa. 

Dalam manajemen Pemerintahan  pada dasarnya itu tidak terlepas dari fungsi-

fungsi manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pemerintahan desa. Dalam 

hal ini untuk mengelola dana desa tentunya tidak terlepas dari manajemen itu sendiri. 

Manajemen yang dimaksud disini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain  

untuk bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sukamdiyo (1996) mengemukakan bahwa Manajemen adalah 

merupakan suatu tindakan atau  proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, 

malalui kerjasama dengan orang lain.  Sementara Stoner mengemukan bahwa 

manajemen adalah menguraikan suatu proses proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota 

organisaasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari pegertian tersebut di atas, maka minimal terdapat empat fungsi pokok yang 

terkandung dalam pengertian manajemen yaitu: 

Planning (perencanaan); merupakan suatu keputusan tentang apa yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan. 

1. Organizing (pengorganisasian); suatu pekerjaan yang dilakuan oleh seorang 

pimpinan untuk dan mengatur sumber daya yang dimiliki. 

2. Actuating (pengarahan); agar orang-orang mau bekerjabekerjasama secara sadar 

dalam suatu kelompok kerja guna mencapai tujuan. 

3. Controlling (pengawasan); untuk mengarahkan agar setiap pelaksanaan kerja 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan semula. (Sukamdiyo. 1996) 

2.5. Kerangka Pemikiran  

Implementasi UU no 6 Tahun 2014 adalah harapan baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan pencapaian tujuan nasional secara 

umum. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan desa melalui 

pendekatan pelaksanaan Dana Desa masih mengalami beberapa hambatan. Apabila 

kondisi tersebut tidak dapat diatasi, mak potensi permasalahan tata kelola Dana Desa 

tersebut dapat menghambat pembangunan desa, pemberdayaan serta kesejahteraan 

masyarakat desa. Sehingga diperlukan peninjauan atas efektivitas tata kelola dana 

desa baik dari aspek manajemen perencanan pembangunan desa maupun tata kelola 

keuangan. Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, maka upaya untuk dapat 

mengantisipasi potensi risiko kegagalan pengelolaan dana desa serta untuk 

peningkatan kapasitas tata kelola dana desa dapat didekati dengan kerangka 

pemikiran berikut.     
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Gambar 2.  

Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa 
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BAB III 
 

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 
3.1. Pengumpulan Data 

Pelaksanaan kegiatan kajian ini terkait dengan Implementasi Tata Kelola Dana 

Desa tahun 2017. Pengumpulan data dilakukan sejak tahun 2016 s.d. 2017 baik 

melalui media massa, media elektronik maupun dilakukan melalui pengumpulan data 

lapangan. Di mana  sebelumnya dilakukan  penentuan desa sampel dengan 

menfokuskan pada tiga desa di Kabupaten Bone meliputi keterwakilan desa pesisir; 

keterwakilan desa pedalaman, dan keterwakilan desa dekat kota. Adapun ketiga desa 

tersebut yaitu Desa Lanca mewakili desa pedalaman, Desa Cakke mewakili desa 

pesisir,  dan Desa Tellu Boccoe mewakili desa dekat kota. 

 

Pemilihan tiga desa sebagai sampel di Kabupaten Bone berdasarkan giografis 

desa pada umumnya yaitu lokasi wilayah desanya yaitu pesisir pantai, pedalaman dan 

dekat dekat kota, yang sekaligus mewakili karakter  desa-desa di Indonesia pada 

umumnya. Di samping itu pemilihan Kabupaten Bone sebagai kabupaten terpilih  

merupakan kesepakatan dari tim dan sekaligus faktor efisien juga faktor efektifitas. 

Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan Sumberdaya yang tersedia. Maksudnya 

dengan hanya memilih 1 (satu) kabupaten tetapi sekaligus menemukan (tiga) karakter 

desa berbeda yang dibutuhkan untuk melakukan suatu penelitian. Demikian halnya 

Kab. Bone secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan 

khususnya desa di Kabupaten bone meliputi desa pedalaman, desa pisisir dan desa 

dekat kota. 

 

Pemilihan ketiga desa tersebut di atas representatif mewakili karakter wilayah 

perdesaan di Kabupaten Bone khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk 

pengambilan data dan informasi. Di samping itu pemilihan ketiga desa tersebut 

mewakili dominasi tempat berkumpulnya warga desa dalam melakukan aktivitas 

sosial-ekonomi masyarakat desa. Sebagai contoh adalah desa pesisir adalah desa 

yang biasanya tempat berlabuh para nelayan tradisional penangkap ikan setelah 

selesai melakukan berlayar mencari/menangkap ikan di laut yang kemudian dijual di 

pasar/pelelangan ikan. Sekaligus tempat transaksi ekonomi dari hasil nelayan 

tradisonal. Desa pedalaman adalah penduduknya yang sebagian besar hidup dengan 

bercocok tanam (bertani), berkebun, beternak dan lain-lain, yang hasil panen kebun 

dan ternak mereka selanjutnya sebagian besar di jual ke para pedagang di pasar 

tradisional, baik itu di pasar ataupun para pedagang, tengkulak/rentener yang 

mendatangi petani, kebun maupun peternak untuk membeli hasil ternak atau kebun 

para petani. Di samping itu ada juga para petani yang langsung membawah hasil 

pertaniannya ke Kota untuk di jual dan sebagiannya disimpang untuk kebutuhan 

rumah tangga.  
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Adapun desa dekat kota adalah sebagian penduduknya selain sebagai buruh 

pabrik, buruh pasar juga ada sebagian kecil penduduknya bekerja di sektor jasa 

seperti  jadi tukang ojek, serta tukang/kulih bangunan, pedagang di pasar tradisional, 

atau pedagang keliling, serta kukang/kulih bangunan,dan lainnya dengan menerima 

upah dari hasil kerjaan yang ditentukan oleh para juragan di mana mereka bekerja . 

Di samping ada juga sebagai Aparatur  sipil Negara (ASN). 

 

Sebelum melakukan kunjungan lapangan ke masing-masing Desa Lanca, Desa 

Cakke, dan Desa Tellu Boccoe di Kabupaten Bone, terlebih dahulu melakukan 

kunjungan/pertemuan dengan Asisten Bidang Administrasi, dan Staf Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Bone. Dari hasil 

pertemuan tersebut diambil suatu kesepakatan bahwa desa yang akan dikunjungi 

adalah; (1) Desa Maddenreng pulu yang semula dijadikan sebagai obyek 

mengambilan data dan informasi, namun atas arahan Asisten Bidang Adminisrasi dan 

beberapa staf dari Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone 

untuk mengganti dengan desa lain yang ada di Kabupaten Bone. Selanjutnya Staf dari 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menawarkan Desa Cakke untuk 

menggantikan Desa Maddanrengpulu.  

 

 

Tabel 1 
Rincinan RAPBDes 2017 

 

Desa Sumber dana Jumlah Total 

Lanca 1. Dana Desa 778.388.000  
2. Alokasi Dana Desa 333.290.400  

3. Bagi Hasil Pajak   19.568.250  

  1.131.246.650 
 

Cakke 1. Dana Desa 763.834.000  
2. Alokasi Dana Desa 331.940.200  
3. Bagi hasil pajak   12.254.400  

  1.108.028.600 

Terllu Boccoe 1. Dana Desa 760.840.000  
2. Alokasi Dana Desa 293.363.700  

3. Bagi hasil Pajak dan 
PADes 

  15.201.500  

  1.069.405.200 

    
    

Usulan dari Asisten Administrasi Pemda disepakati dengan kami Tim  Direktorat 

Aparatur Negara Bappenas. Tim dari Bappenas dan Asisten Administrasi Pemda, 

serta Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bone sepakat 

untuk melakukan penggantian lokasi pengambilan data tersebut yaitu sebelumnya 

desa Maddenreng Pulu diganti dengan desa Lanca. Pergantian sampel tersebut 
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karena Kepala desa Maddenreng pulu di duga terlibat permasalahan hukum (diduga 

penyalagunaan dana desa).   

 

Pergantian desa sampel tersebut untuk menjaga kelancaran pengambilan data 

dan informasi  di samping menghindari kekecewaan warga desa bahwa “banyak 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa tapi tidak dilaksanakan, 

justru yang tidak ditetapkan dalam musyawarah desa tiba-tiba muncul menjadi suatu 

kegiatan dan dilaksanakan”. Sebagai contoh pengadaan kendaraan yang tidak 

diusulkan tetapi di adakan oleh pemerintah desa.   

 

3.2.  Analisis Data 

 

Dari  hasil pertemuan aparat desa dan tokoh masyarakat desa ketiga desa 

tersebut, antara lain melakukan diskusi yang telah dirumuskan kegiatan-kegiatan 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari sisi 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum. yaitu:  

 

3.2.1. Perencanaan 

 

3.2.1.a. Perencanaan dan Akuntabilitas. 

 

Dari pertemuan dengan pengurus desa termasuk kepala desa, kecuali Kepala 

Desa Tellu Boccoe tidak hadir, karena ada urusan dinas di Jakarta untuk menghadiri 

undangan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Desa seluruh Indonesia.  

Sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Tellu Boccoe menyatakan bahwa 

“ketidak hadiran kepala desa disebabkan berangkat ke Jakarta untuk urusan dinas”. 

Namun  dua kepala desa lainnya yaitu Kepala desa Lanca dan Desa Cakke berada 

ditempat dan tidak berangkat ke Jakarta. Khusus untuk desa Lanca kita melakukan 

rapat dan sekaligus wawancara dengan kepala desa dan beberapa staf desa pada 

malam hari karena ada kegiatan di  tempat  lain yang harus dihadiri oleh ibu kepala 

desa. 

 

Dari data dan informasi yang kami dapat dari staf desa pada dasarnya 

memberikan tanggapan positif berkaitan perencanaan pembangunan desa, mulai dari 

pada penyusunan rencana, pengorganisasian rencana kegiatan,  pelaksanaaan 

rencana sampai pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa. Dari sisi 

perencanaan rencana pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 

tiga sampel desa telah melaksanakan tugasnya dalam bentuk melakukan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengundang tokah tokoh 

masyarakat (agama, pemuda, dan beberapa tokoh lainnya) untuk memberikan 

sumbangan penikiran yang tepat sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 

desa pada umumnya dan disesuaikan dengan kondisi giografis desa.  
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Dalam pengelolaan dana yang  diperuntukkan setiap desa yang mencapai Rp. 1 

milyar lebih bersumber dari:  

1. Dana Desa  

2. Bagi hasil pajak dan dana restribusi daerah  

3. Alokasi dana desa   

 

Dana desa yang cukup besar mencapai 1 milyar dibelanjakan untuk kegiatan di 

bidang:   

a. Bidang Pemerintahan desa 

b. Bidang Pembangunan desa 

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan 

d. Bidang pemberdayaan, dan 

e. Pembiyaan BumDes. Desa Lanca. 

 

3.1.1.b. Perencanaan dan Transparansi. 

 

Dalam kegiata perencanaan, pemerintah desa dengan mengundang unsur 

masyarakat dalam kegiatan perencanaan yang selanjutnya diketahui oleh warga 

masyarakat desa itu sendiri pada umumnya. Hal tersebut setiap rencana yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah desa sebelumnya akan diumumkan di lingkungan desa 

melalui papan pengumuman sebagaimana terlampir. Informasi dari pemerintah desa 

tersebut dapat di baca di pinggir-pinggir jalan desa yang mudah ditemui dan di baca 

oleh setiap warga desa. Sehingga dengan muda masyarakat desa  dapat mengetahui  

apa rencana yang akan dilaksanakan perintah desa tiap tahunnya.  

 

Sebagai wujud dari transparansi dalam perencanaan pembangunan tiap 

tahunnya yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lanca, Desa Tellu Bocoe, dan Desa 

Cakke Bone dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini. 
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Gambar 3.  

Desa Lanca – Kabupaten Bone 
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Gambar 4.  
Desa Tellu Bocoe Kecamatan Mare – Kabupaten Bone 

 
 

 
 
 
 
 
 



26 
 

Gambar 5.  
Desa Cake Bone Kecamatan Awangpone  – Kabupaten Bone 
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3.1.1.c. Perencanaan dan Partisipasi 
 

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa Kepala desa beserta 

unsur pemerintah desa senantiasa melibatkan masyarakat desa dalam melaksanakan 

perencanaan pembangunan desa. Kesertaan masyarakat dalam setiap perencanaan 

untuk menetapkan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa yang senatiasa 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa 

khususnya masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun dari pemuda desa ikut 

diundang  berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan 

khususnya dalam musrembang desa. Kesertaan tersebut diharapkan nantiya apa 

yang menjadi usulan rencana desa dapat dilaksanakan nantinya. Meskipun usulan 

penggunaan dan desa lebih banyak untuk pembangunan jalan, perintisan jalan desa. 

Namun demikian yang menjadi persoalan adalah keterlibatan pihak lain/warga di luar 

desa bersangkutan dalam kegiatan. Ini terjadi karena adanya pengalokasian dana 

untuk suatu kegiatan yang biasanya di pihak ketigakan.  

 

3.1.1.d. Perencanaan dan Penegakan Hukum 

  

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa, yang dilaksanakan 

oleh unsur pemerintah desa, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan. Dalam proses perencanaan pembangunan desa, Pemerintah desa 

harus berpegang tegu pada aturan yang berlaku hal tersebut dicontohkan pemerintah 

desa di dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa 

bekerjasama dengan lembaga perencaanan desa dengan mengundang para tokoh 

masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda tokoh perempuan desa) untuk ikut serta 

dalam musyawarah perencanaan sebagaimana dalam aturan yang ditetapkan. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu desa yang rencananya untuk 

mengambil data terkait penggunaan dana Desa. Namun karena terjerat dengan kasus 

hukum yang berkaitan penggunaan dana desa tahun 2016, 2017, sehingga harus 

berurusan dengan pihak hukum. 

 

3.1.2. Pengorganisasian 

 

3.1.2.a. Pengorganisasian dan Akuntabilitas 

 

Dalam melaksanakan pengorganisasian terhadap seluruh rencana kegiatan 

kegiatan pembangunan desa, maka pemeritah desa beserta aparat desa lainnya di 

bantu oleh lembaga perencanaan pembangunan desa, mengkoordinasikan dengan 

tokoh masyarakat desa dalam upaya melaksanakan perencanaan pembangunan 

desa. Hal tersebut dilakukan agar dokumen perencanaan yang telah menjadi 

kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi dokemen 

perencanaan desa untuk mendapat biaya pembangunan desa. Di sisi lain dokumen 

perencanaan yang kemudian akan dieksekusi dalam pembangunan desa berserta 

unsur mansyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat semacan papan informasi di 
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persimpangan jalan desa, sebagai salah satu bentuk akuntabiliti kepada masyarakat 

desa dapat melihat. Namun dari wawancara dari beberapa tokoh desa yang tidak 

dilibatkan mengatakan bahwa “sekiranya pengelolaan dana desa itu benar-benar di  

periksa dengan teliti penggunaannya, tidak sedikit pemerintah desa harus 

berhubungan dengan aparat penegak hukum, karena rendahnya penerapan prinsip 

akuntability dalam pengorganisaan pelaksanaan kegiatan. Bahkan terdapat beberapa 

proyek yang hanya dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat desa 

sendiri.   

 

3.1.2.b. Pengorganisasian dan Transparansi 

 

Lebih lanjut upaya untuk mendorong transparansy penggunaaan dana desa 

sesuai aturan, maka pemerintah desa diwajibkan  dalam penggunaaan dana desa 

secara transpasi. Dalam mendorong pengorganisasian terhadap seluruh kegiatan 

rangka pelaksanaan rencana pembangunan  desa pemerintah desa perlu dilakukan  

dengan transparan. Hal tersebut dilakukan mencegah  terjadinya penyalahgunaan 

pelaksanaan dan penggunaan keuangan dana desa dalam pembangunan desa. 

Upaya transparansi juga agar masyarakat desa dapat mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan dan penggunaan desa untuk kepentingan  pembangunan desa. dari 

hasil diskusi dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa terdapat 

perbedaan antara apa yang disampaikan oleh aparat desa di satu sisi dan warga 

lainnya yang tidak terlibat atau dilibatkan dalam desa dengan para staf desa.  

 

Perbedaan tersebut antara lain dikemukakan masyaakat yang tidak terlibat 

dalam kegiatan pembangunan desa bahwa” pemerintah desa bersama dengan 

perangkatnya kurang dalam upaya untuk mengorganisasikan pelaksanaan 

pembangunan desa tidak tidak transparan/terbuka kepada masyarakat desanya 

sendiri” Di lain pihak pemertintah desa menyatakan “bahwa telah melakukan 

transparansi dengan mengajak terlibat demi kelancaran  pembangunan dan 

pemerintahan desa. 

 

Berkaitan hal tersebut maka pemerintah desa dengan aparat dan Masyarakat 

desa lainnya dalam pengorganisasian bekerjasama  dengan  lembaga desa dengan 

berbagai cara antara lain sebagai contoh berikut ini: 

 

3.1.2.c. Pengorganisasian dan Partisipasi  
 

Dalam menborong pelaksanaan peningkatan kualitar manajemen pembangunan 

desa, maka pemerintah desa dalam melaknakan aktivitas pembangunan desa harus 

melibatkan partisipasi dengan terbuka komponen masyarakat dalam pembangunan 

desa, khususnya pembangunan yang menggunakan anggran dana desa baik yang 

bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun dari Dana daerah (APBD). Dari 

wawancara dengan Kepala Desa dan aparat desa menyebutkan bahwa dalam 

pengorganisasian kegiatan pembangunan  desa, pemerintah desa desa mengajak 
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masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Keterlibatan 

masyarakat dalam bentuk partisipasi tersebut menjadi suatu keharusan sebagaimana 

disebutkan bahwa proses peorganisasian  pembangunan di desa harus ditekankan 

pada partisipasi masyarakat. Upaya partisiasi tersebut diharapkan agar masyarakat 

ikut serta dan sekaligus menjadi tanggung jawab warga desa, tidak hanya kepala desa 

dan unsur staf desa saja. 

 

3.1.2.d. Pengorganisasian dan Penegakan Hukum 

 

Betapa petingnya penegakan hukum dalam pengorganisasian pelaksanaan 

kegiatan seluruh rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan 

desa, untuk mencegah adanya penyalahgunaan keuangan untuk dana desa. 

Penggunggunaan dana desa dewasa ini terjadi karena sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. Oleh akrena itu dibutuhkan suatu aturan main yang  agar mencegah 

tindakan penyalahgunaan keuangan desa. Seperti diketahui adanya unsur dari 

pemerintah desa yang di duga melakukan penyalahgunaan dana ang saat ini banyak 

kasus, sebagaima yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Bone  (Desa 

maddanrengpulu) itu terjadi karena adanya penyalahgunaan dana desa. Hal tersebut 

terjadi karena penggunaan dana desa tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Kejadian yang terjadi di desa Maddanreng pulu 

juga terjadi desa lain di Indonesia. Oleh karena dibutuhkan suatu aturan 

main/peraturan perundang-udangan baik yang dikulauarkan Menteri Desa maupun 

Menteri Dalam Negeri yang memungkin pengelolaan dana desa tanpa ada 

penyelewengan aparatur desa. 

 

3.1.3. Pelaksanaan 

 

3.1.3.a. Pelaksanaan dan Akuntabilitas. 

 

Pelaksanaan terhadap rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan 

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana kepala desa desa 

memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah 

desa, termasuk dalam kepemilikan kekayaan desa. Sehubungan hal tersebut, kepala 

desa mempunyai kewenangan antara lain;  menetapkan kebijakan tentng 

pelaksanaan APBDesa; menetapkan pelaksana teknis  pengelolaan keuangan desa 

(PTPKD) yang konsisten sesuai dengan aturan yang tlah ditetapkan; menetapkan 

petugas yang melakukan pemungutan, penerima bantuan dana desa; menyetujui  

pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa; dan kepala desa melakukan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 

3.1.3.b. Pelaksanaan dan Transparansi. 

 Dalam pelaksanaan rencana pembangunan khususnya dari sisi transparansi, 

pemerintah desa (tidak seluruh pemerintah desa telah melakukan  transparansi) 
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dalam melaksanakan pembangunan desa, namun dari hasil pertemuan dengan unsur 

aparat desa mengatakan bahwa pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan 

sudah dilaksanakan dengan transparansi. Namun demikian tidak dapat dipungkiri 

bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih ada diantara yng tidak transparansi 

hal tersebut terbuki dengan banyaknyakepala desa beserta staf pemerintah desa 

yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karenadilakukan pembangunan 

desa dengan tidak transparan. 

 

3.1.3.c. Pelaksanaan dan Partisipasi  

 

Dari informasi aparat pemerintah desa mengemukakan bahwa “dalam 

pelaksanaan  pembangunan desa aparat pemerintah desa mengajak mayarakat untuk  

berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat dilibatkan dalam 

pelaksanaan pembangunan desa”. Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

antara lain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan berupa padat karya, seperti 

pembangunan jalan dusun, pembangunan prasarana olah raga desa dan lainnya. 

Namun  dlam kenyataannya masyarakat mengemukakan bahwa setiap kegiatan 

pembangunan desa hampir seluruhnya di pihak ketigakan, sehingga masyarakat desa 

hanya menjad penonton dalam pembangunan desa. Sementara salah satu unsur dari 

dana desa adalah kegiatan “pemberdayaan masyarakat” relatif tercermin dari 

kegiatan pemberdayaan 

  

3.1.3.d. Pelaksanaan dan Penegakan hukum 

 

Pelaksanaan pembangunan desa dikaitkan dengan partisipasi masyarakat desa 

dalam pembangunan desa, dari aparat desa mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pembangunan desa senantiasa merujuk pada aturan hukum yang berlaku untuk 

pembangunan desa. Meskipun upaya pembangunan desa senantiasa lebih 

mengedepankan warga dalam pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencegah pengurus desa terjerat dalam persoalan hukum. Meskipun demikian 

kejadian adanya pelanggaran hukum daik itu dari kepala itu sendiri maupun dari 

perangkat desa itu sendiri dalam  proses pelaksanaan pembangunan desa, sehingga 

tidak sedikit dari kepala desa dan aparat desa yang harus berurusn dengan aparat 

penegak hukum karena terlibat kasus pelanggaran hukum pelaksanaan 

pembangunan termasuk Penggunaan anggaran Desa. 

 

3.1.4. Pengawasan 

 

3.1.4.a. Pengawasan Akuntabilitas. 

 

Penggunaan dana pembangunan desa di kaitkan dengan akuntabilitas dalam 

pembangunan desa, dari aparat desa termasuk kepala desa, dari hasil laporan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di tinjau dari sisi 

akuntabilitasnya telah berjalan dengan baik, meskipun dalam beberapa hal masih 
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perlu mendapat perhatian. Hal itu terlihat dari suatu kegiatan pembentukan 

bendungan/dam desa yang telah dilaksanakan, namun pada saat kami melakukan 

kunjungan lapangan ternyata bendungan/dam meredam banjir di lingkungan 

penduduk tersebut hancur disebabkan oleh terjadinya banjir akibat hujan yang deras 

mengakibatkan banjir di muara sungai, mengakibaktan jebolnya bendungan/dam 

yang telah di bangun sebelumnya. 

 

3.1.4.b. Pengawasan dan Transparansi 

 

 Pelaksanaan pengawasan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, 

dari informasi dari kepala desa maupun dari aparat desa sudah dilaksanakan. Namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa  terjadinya banyak permasalahan berkaitan dengan dana 

desa saat ini, memberikian indikasi bahwa ada ketidakberesan dalam pengawasan 

penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa. Menurut pengakuan 

kepala desa bahwa pengawasan penggunaan dana desa telah dilakukan secara 

transparan, dengan melibatkan masyarakat, lembaga pengawasan internal 

pemerintah serta pengawas ekternal pemerintah yang dalam hal ini adalah BPK. 

Namun faktanya hampir setiap hari media cetak, elektronik dan media sosial lainnya 

senantiasa menurunkan pemberitaan “penggunaan dana desa yang tidak transparan” 

oleh pemerintah desa. 

Kerlibatan  masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa relatif belum 

berjalan dengan maksimal. Hal tersebut diungkapkan beberapa masyarakat  yaitu 

“Pemerintah desa beserta aparat desa  

 

3.1.4.c. Pengawasan dan Partisipasi. 

 

 Harapan akan terwujud masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan 

terhadap penggunaan dana desa merupakan dambaan sebagia besar dana desa, 

namun yang masyarakat berpartisipasi pemerintah desa membuat semacam aturan 

apakah delam bentuk peraturan kepala desa, peraturan pemerintah Desa, ataukah 

dalam bentuk lain yang pada intinya memberikan ruang yang cukup kepada 

masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi warga desa secara teransparan baik dalam 

bentuk gagasan/ide-ide maupun dan bentuk kerja dan kerja terhadap setiap 

pelaksanaan pembangunan. Seperti diungkapkan beberapa warga desa yang kami 

wancara/diskusi mereka  “berkeinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan desa”. Keinginan demikian merupakan potensi  riel 

kemauan masyarakat desa terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Harapan 

mereka sangat sederhana saja yaitu menjadikan desanya dan warga desanya  

menjadi lebih sejahtera di masa mendatang. 

 

3.1.4.d. Pengawasan dan  Penegakan Hukum 

 

Harapan Pemerintah Desa dan seluruh warga desa mengrarapkan dalam 

pengelolaan dana desa, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Karena kalau hal tersebut tidak diberlakukan maka lembaga pengawasan 

tentunya  dalam melakukan dan fungsinya tentunya akan bermasalah, khususnya 

ketika  ada oknum dari pemerintah desa diduga tersangkut dalam penggunaaan dana 

desa yang mungkin di duga melakukan pelanggaran/penyalahgunaan dana desa. 

Sejalan dengan hal tersebut kecenderungan pengelolaan dana desa dewasa ini oleh 

beberapa tokoh masyarakat desa perlu perangkat hukum yang dalam upaya untuk 

melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Demikian kerangka hukum dalam 

pengelolaan dana desa khususnya dalam implementasi penggunaan dana desa 

masih sangat kurang, aturan yang sudah ada menimbulkan permasalahan di kalangan 

pemerintah desa. 

 

Bahkan dari beberapa warga desa mengatakan bahwa adalah sangat penting 

menyusun aturan main yang ketat terkait dengan penggunaan dana desa untuk 

pembangunan desa. Hal tersebut terjad seperti  dewasa ini adanya korupsi berjamaah  

para kepala berkaitan dengan penggunaan pengelolaan dana desa. 

 

Sebagai contoh Desa Maddenreng Pulu Kab Bone kepala desanya di duga 

melakukan korupsi dana desa sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib. 

Namun ketika kami melakukan wawancara dengan kepala desa, dengan enteng 

mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan adalah untuk kepentingan masyarakat 

desa sendiri. 
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BAB  IV 
 

PENUTUP 

        

4.1. Kesimpulan 

 
a. Dari sisi penyusunan rencana pembangunan,  pemerintah desa  telah melakukan  

prinsip-prinsip pemerintahaan dan keunangan Desa, namun persepsi masyarakat 

justru menilai masih kurang akuntabel, transparan, partisipasif dan taat hukum. 

 

b.  Dalam pengorganisasian baik dalam perencanaan, pelaksaanaan maupun dalam 

pengawasan pembangunan belum berjalan efektif. Hal tersebut karena masih 

kurangnya pemahaman terhadap fungsi-fungsi manajemen pembangunan desa 

dari unsur aparat desa yang ditandai dengan dari tanggapan masyarakat bahwa  

dalam perencanaan dalam  pembangunan termasuk penggunaan dana desa yang 

tidak jelas. 

d. Pelaksanaan rencana pembangunan desa masih perlu ditingkatkan kualitas  

akuntability, transparansi, partisipasi dan penegakan hukum sehingga 

pelaksanaan rencana pembangunan desa dapat dicapai sesuai target yang telah 

ditentukan. 

d. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, masih 

perlu ditingkatkan dengan melibatkan secara langsung maupun tidak langsung 

masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. 

 

4.2. Rekomendasi 

 

a. Perlunya penyusunan rencana pembangunan desa dan penggunaan dana desa 

untuk pembangunan desa dengan lebih mengedepankan prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik dan benar. 

 

b. Perlunya lebih meningkatkan pengorganisasian dalam manajemen pembanguan 

desa mulai dari sisi perencanaan sampai evaluasi desa. 

c. Kepala desa sebagai top manajemen desa harus konsisten dalam pengelolaan 

keuangan desa dan sebagai wakil pemerintah desa harus mampu memisahkan 

antara kepemilikan kekayaan desa dengan kepemilikan pribadi. 

    

 

 

=== 
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