
 

 

 

 

 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Akuntabilitas Pemerintah Desa Bogorejo  

 

Desa dengan pemerintahannya selama ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. 

Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek kekuasaan politik dari supradesa, maupun 

obyek tersedianya sumber bahan dan tenaga kerja murah bagi pengusaha. Sistem 

pemerintahan desa yang digunakan saat ini pada prinsipnya masih meneruskan kebijakan 

pemerintah jaman penjajahan. Belanda  yang dinamakan “indirect rule”. Melalui cara ini, 

pemerintah Belanda dapat memerintah rakyat desa melalui kepala desa, sehingga tidak 

perlu mengeluarkan biaya. 

 

Pada masa lalu ada program pembangunan Desa, tetapi lebih bersifat pelaksanaan cetak 

biru yang disiapkan pemerintah pusat, yang dampaknya justru membuat Desa semakin 

tergantung pada pihak luar desa. Fungsi Desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan 

warganya menjadi pudar, berganti hanya sebagai tempat tinggal.  

 

Dilihat dari bentuk dan kedudukannya, pemerintah desa adalah organisasi pemerintah 

semu yang ambivalen, atau lebih tepat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang 

menjalankan fungsi pemerintahan. Dikatakan demikian karena kepala desa dan perangkat 

desanya bukan PNS yang digaji dengan dana dari negara. Selama ini pembiayaan bagi 

organisasi pemerintah desa berasal dari sumber-sumber keuangan tradisional berupa 



 58 

iuran warga maupun pengelolaan kekayaan desa, ditambah dengan bantuan dari 

pemerintah supradesa.  

 

Tata hubungan kerja antar satuan pemerintahan tergantung pada sumber kewenangannya. 

Prinsipnya, pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan. Tata 

hubungan kerja antar satuan pemerintahan yang tidak bersifat hierarkhis bentuknya 

sebagai berikut : Dari sistem yang lebih kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari 

sistem yang lebih besar wujudnya pembinaan, pengawasan dan fasilitasi. 

 

Sedangkan akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada 

publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi/tugas yang telah 

diembannya. Akuntabilitas/pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola 

sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab 

hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan 

instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan 

publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Berikut hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Desa Bogorejo : 

 

Bapak Adang Nurdani selaku Kepala Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Menurut saya akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari apa yang sudah 

dikerjakan dari yang sudah diamanatkan oleh yang mengamanatkan, seperti saya 

selaku kepala desa diamana saya ini dipilih langsung oleh masyarakat yang 

memilih saya untuk menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh masyarakat 

yang memilih saya dan apa yang nantinya saya kerjakan terkait tugas dan 

wewenang saya selaku kepala desa nantinya saya pertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa Bogorejo” 
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Bapak Ngatemin selaku Sekertaris Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban menurut pendapat saya lebih kepada 

pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita kerjakan, saya selaku sekertaris 

desa ketika saya sudah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagaimana mestinya 

wajib saya pertanggungjawabakan dari apa yang sudah saya kerjakan kepada 

masyarakat dan pemerintah desa” 

 

Bapak Khalimi selaku Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Pertanggungjawaban menurut saya suatu hal yang telah dikerjakan kemudian 

dipertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan itu dan direncanakan secara 

periodik atau berjangka” 

 

Uraian pendapat diatas dapat diketahui bahwa aparatur Desa Bogorejo mengartikan 

akuntabilitas sebagai Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, 

yang dilaksanakan secara periodik.  

 

Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintahan akan mengikuti pola 

pengisiannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola 

pemilihannya. Prinsipnya mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih. 

Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintahan yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang, pada prinsipnya bertanggungjawab kepada pejabat yang 

mengangkatnya. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa terbagi 2 

(dua) yaitu: 

a. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan APBDESA yang 

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran. 

b. Pertanggungjawaban Kepala Desa pada masa akhir jabatan sebagai Kepala Desa. 
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Berdasarkan dari sistem pemerintahan, pemerintah desa Bogorerejo merupakan subsistem 

yang paling kecil. Tetapi pemerintah desa Bogorejo bukan merupakan subordinasi dari 

pemerintah kabupaten Pesawaran. Dengan demikian, kepala desa tidak bertanggungjawab 

kepada Bupati Pesawaran. Mengingat jabatan kepala desa diisi melalui pemilihan 

langsung oleh masyarakat, maka prinsipnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada 

masyarakat pemilihnya melalui BPD Bogorejo terkait pertanggungjawaban APBDESA 

Bogorejo yang dilaksanakan setiap akhir tahun. 

 

B. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh 

Pemerintah Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtatan Kabupaten Pesawaran 

 

Sebagaimana diketahui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pada pasal 104, memberikan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dinyatakan bahwa desa merupakan organisasi 

pemerintahan terendah. Sebagai konsekuensinya desa akan menerima tugas-tugas dari 

pemerintah tingkat atasnya. Dimana di dalam pelaksanaan operasional tugas-tugas 

tersebut berupa urusan pemerintah umum, urusan dekonsentralisasi, urusan desentralisasi 

dan urutan tugas pembantuan.  

 

Melihat banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah desa, baik dari pemerintah 

atasnya maupun dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, ditambah lagi 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang semakin meningkat, maka desa 
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harus menciptakan dirinya agar mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut antara lain 

dengan memiliki perangkat desa yang cakap, trampil dalam melaksanakan tugas. 

 

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa harus mempunyai dana, dana 

tersebut diperoleh dari sumber pendapatan dan kekayaan desa itu, desa diharapkan akan 

mampu melaksanakan tugas atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam arti 

dapat membiayai sebagian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan 

pembangunan desa dengan kemampuan sumber-sumber pendapatan yang tersedia dengan 

harapan meringankan tugas pemerintah pusat dan menjadikan desa dengan 

kemandiriannya dalam menjalankan roda pemerintahan desa. 

 

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan serta 

kemasyarakatan di desa agar dalam pelaksanaannya berjalan sebagaimana diharapkan, 

tentunya perlu dukungan oleh tersedianya sumber keuangan atau sumber pendapatan, 

baik yang berasal dari potensi desa itu sendiri maupun yang berasal dari sumbangan atau 

bantuan pemerintah. 

 

Dalam hal merencanakan pembangunan sumber-sumber pendapatan desa yang diarahkan 

sepenuhnya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah dan pembangunan desa yang erat 

kaitannya dengan penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBD). 

Karena Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBD) merupakan rencana 

kerja yang disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk program tahunan mengenai 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk itu 

pemerintah desa harus mampu mengelolah keuangan desanya, dalam arti Kepala Desa 

Bogorejo beserta perangkatnya harus mampu menyusun rencana kerja dengan 
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memperhatikan keuangan yang dimiliki rencana kerja ini berupa kebijaksanaan atau 

keputusan desa yang dapat dijadikan pedoman kerja, dimana di dalamnya penetapannya 

direncanakan dan dipertimbangkan secara matang. 

 

Bapak Khalimi selaku Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Masalah waktu dari rancangan sampai jadi,sangat lama seperti tahun 2010 ini 

kemungkinan di bulan desember, yang terlibat didalamnya seperti semua kaur, 

sekdes, ketua BPD, anggota BPD, kadus, RT dan orang-orang staf, tokoh 

masyarakat yang dituakan, tetapi untuk 2 tahun belakang karang taruna sudah 

tidak ada sebab kebanyakan setelah tamat sekolah banyak yang mencari kerja di 

luar.” 

 

 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa, memberikan definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya 

disingkat APBDESA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. Struktur APBDESA  

 

Kewajiban Kepala Desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDES) setiap tahunnya sebagian program kerja desa APBDES pada dasarnya yang 

diwujudkan adalah merupakan program kerja pemerintah desa yang diwujudkan dalam 

bentuk angka. Dengan mempelajari dan membaca angka-angka tersebut secara mudah 

akan dapat diketahui program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa 

yang bersangkutan. Pada kenyataannya bahwa program kerja yang telah disusun di dalam 

pelaksanaannya belum mencapai hasil yang cukup memadai sesuai yang diharapkan. Hal 

ini antara lain kurangnya kemampuan dari aparat pemerintah desa dalam perencanaan. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Desa Bogorejo : 
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Bapak Adang Nurdani selaku Kepala Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Kegiatan seperti mengurusi ADD, pembuatannya secara kertas di laksanakan 

oleh sekretaris desa, kalau saya sendiri cenderung hanya mengetahui saja jika 

terkait secara kertas. Kalau terkait pelaksanaan seperti ke masalah pengairan air 

bersih di dusun 6 dan 7, dananya dari ADD yang fisik dan kekurangan di hasilkan 

dari kantong saya sendiri karena dana hanya 11 juta sedangkan yang harus 

dikeluarkan 25 juta, karena untuk 2 dusun membutuhkan sekitar 6 km dan 

memerlukan 120 paralon. Saya sendiri yang harus menambahkan kekurangan 

tersebut, untuk sebagai barang buktinya saya mempunyai beberapa foto dan 

dokumen-dokumen yang sangat penting didalam masalah ini yang nantinya 

sebagai laporan pertanggungjawaban nanti. Selain pengairan air bersih, kegiatan 

lain adalah gorong-gorong, pengerasan jalan yang dilaksanakan pada tahun lalu 

yang didapatkan dari PNPM Mandiri Pusat, sekitar 1,5 km dan gorong-gorong 

sekitar 7.” 

 

Bapak Ngatemin selaku Sekertaris Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Di dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDESA yang 

pertama rapat yang diikuti oleh kepala desa, BPD untuk menyusun APBDESA 

sehingga kita menggali dana untuk APBDESA. Orang-orang yang terlibat yaitu 

aparat desa seperti BPD, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama seperti 

musyawarah. Tugas-tugas masing-masing aparat seperti BPD yaitu menggali 

pendapatan desa dengan musyawarah.” 

 

Bapak Khalimi selaku Ketua BPD Bogorejo berpendapat bahwa : 

“APBDESA hanya formalitas saja. Sampai saat ini juga masih ADD direkayasa 

seperti pembangunan bendungan, dana yang turun tidak sesuai dengan buku yang 

ada karena beberapa persen dari ADD tersebut diahlikan dengan biaya fisik. 

Setelah jadi diatur oleh sekretaris desa dengan kaur-kaurnya dan ditandatangani 

oleh saya selaku ketua BPD.” 

 

 

Berdasarkan Uraian pendapat diatas dapat diketahui bahwa penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Bogoreo setiap tahunnya sebagai program kerja 

desa APBD pada dasarnya hanya formalitas dalam bentuk angka yang hanya rutinitas 

saja. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang 

bersangkutan. Pada kenyataannya bahwa program kerja yang telah disusun di dalam 

pelaksanaannya belum mencapai hasil yang cukup memadai sesuai yang diharapkan. Hal 
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ini antara lain kurangnya kemampuan dari aparat Pemerintah Desa Bogorejo dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 16. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDESA: 

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDESA dan Rancangan Keputusan Kepala 

Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa. 

2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan 

kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD; 

3. Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBDESA dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa; 

4. Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, 

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Bapak khalimi selaku Ketua BPD Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Jadi pada garis besarnya sampai saat ini belum ada yang pas, padahal sudah saya 

kasih tahu sebenarnya harus apa adanya tanpa harus mengada-ngada yang tidak 

ada. Hasilnya sampai sekarang tidak ada perubahan dan seperti biasa pihak 

kecamatan menandatangani apabila ADD turun. Di desa Bogorejo ini yang 

berperan penting adalah sekretaris desa karena semua permasalahan yang 

berhubungan dengan desa sekretarislah yang menjadi ujung tombaknya.” 

 

 

Bapak Ngatemin selaku Sekertaris Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Proses penyampaianya, disaat rapat kepala desa sudah mempunyai rencana apa 

saja yang akan dilaksanakan, sehingga hasil yang paling dominan diajukan ke 

BPD, apabila BPD menyetujui langsung ke Kepala Desa. Masalah jangka 

waktunya, dalam hal rapat yakni 1 (satu) bulan seperti dari tanggal 1 janiari 

sampai 31 januari. Agar hasil musyawarahnya jelas dan tidak diulang kembali. 

Selanjutnya proses penyampaiaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDESA kepada masyarakat, dengan kepala-kepala dusun yang sudah 

membawa hasil disampaikan melalui pengajian sehingga masyarakatnya 

mengetahui hasil rapat APBDESA.” 
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Bapak khalimi selaku Ketua BPD Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Didalam musyawarah desa yang dilaksanakan di balai desa khususnya desa 

Bogorejo ini tentang Keuangan Desa/APBDESA, pada saat saya menjabat sebagai 

sekretaris desa pernah diadakan rapat, tetapi pada saat ini saya menjabat sebagai 

ketua BPD tidak dilaksanakan rapat/kumpul tersebut”. 

 

Laporan Pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa disampaikan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah BPD selambat-lambatnya pada 

minggu kedua bulan November Desa Bogorejo hanya formalitas sedangkan Sekertaris 

Desa mempersiapkan materi Laporan Pertanggungjawaban kemudian meminta 

persetujuan. Dalam musyawarah tersebut dibuat berita acara yang memuat Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Desa.  

 

Bapak Ngatemin selaku Sekertaris Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Setelah akhir tahun kepala desa melaporkan pertanggungjawaban dengan 

mengadakan rapat (musyawarah) yang ditujukan pertama kali ke BPD. Sedangkan 

dana-dana yang digali pada saat ini seperti pembuatan gorong-gorong, jembatan 

dan lain-lain. Selain itu juga kepala desa Bogorejo benar-benar nyata 

menyampaikan laporan pertanggungjawabanya.” 

 

 

Bagian Kedua, Pasal 17 Penyampain Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBDESA: 

1. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDESA dan     

Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Petanggungjawaban Kepala 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (3) diatas, disampaikan 

kepada Bupati/ Walikota melalui Camat; 

2. Waktu Penyampain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. 
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Laporan pertanggungjawaban dengan mengadakan musyawarah yang dikonsultasikan 

pertama kali ke BPD. Sedangkan dana-dana yang selama ini dipakai kegiatan pemerintah 

desa bogorejo dibukukan sebagai laporan dalam musyawarah nantinya untuk 

disampaikan penggunaannya kepada masyarakat. Selain itu juga kepala desa Bogorejo 

benar-benar nyata menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan 

penyampaian laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Pesawaran melalui Camat 

dengan menyerahkan hasil laporan yang telah dimusyawarahkan dan disepakati. 

 

 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Pertanggungjawaban Kepala Desa Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 

 

 

Ada empat jenis urusan yang dijalankan pemerintah desa yakni: 

1.Urusan asli desa yang berasal dari hak asal usul desa; 

2.Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa;  

3.Urusan dalam rangka tugas pembantuan; 

4.Urusan pemerintahan lainnya. 

KEPALA DESA 
Pengawasan  

BPD 

 

BUPATI/WALIKOTA 

 Laporan Penyelenggaraan  

Pemerintahan Desa (LPPDesa) 

 

Informasi Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

 

Laporan pemerintahan 

 Keterangan Desa 

Pertanggungjawaban 

(LKPJ) 

 

MASYARAKAT 
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C. Penerapan Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtatan 

Kabupaten Pesawaran 

 

Menurut Cayden dalam Henanto (1998:19) akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, 

memikul tanggungjawab dan kewajiban, memberikan perhitungan dan tunduk kepada 

penilaian (judgement) dari luar. Hal ini berarti pemikul tanggungjawab harus 

memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah 

keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga 

tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan. 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan asli desa disampaikan langsung 

kepadaBupati/Walikota dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa 

(LPPDesa), tanpa melalui Camat. Sedangkan kepada BPD disampaikan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban yang bersifat informatif (tidak ada opsi  menerima atau 

menolak). Kepada masyarakat desa disampaikan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (IPPDesa) Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan 

kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa disampaikan kepada 

Bupati/Walikota, termasuk pertanggungjawaban penggunaan dananya. Bupati/Walikota 

menugaskan Bawasda untuk melakukan audit, karenaBPK tidak masuk sampai ke Desa. 

 

Bapak Ngatemin selaku Sekertaris Desa Bogorejo berpendapat bahwa : 

“Mekanisme penyampaiaan tanggapan dari masyarakat dalam hal laporan 

pertanggungjawaban sampai saat ini tidak ada masalah karena ada 

pertanggungjawaban dari kepala desa maka masyarakat pun merasa senang.” 
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Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan dalam rangka tugas pembantuan disampaikan 

kepada institusi pemberi tugas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Informasi laporan pelaksanaan tugas pembantuan perlu disampaikan pula kepada BPD. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya dilakukan sesuai dengan 

jenis penugasannya, langsung kepada pejabat atau institusi pemberi tugas. 


