
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Akuntabilitas 

 

1. Konsep Akuntabilitas 

 

Ghartey dalam Budiardjo (2007: 78) menyatakan akuntabilitas ditujukan 

untuk  jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh 

siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan 

yang memerlukan jawaban tersebut antara lain: apa yang harus 

dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, 

kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung 

jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah 

pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya. 

Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu 

harus diikuti dengan jiwa intrepreneurship pada pihak-pihak yang 

melaksanakan akuntabilitas. 

 

Budiardjo (2007: 79) mendefinisikan akuntabilitas sebagai  

“Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah 

kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna 

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui 

distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga 

mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan 

kondisi saling mengawasi (checks and balances system). 
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Carino dalam Budiardjo (2007: 79) menyatakan :  

Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur 

otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan 

kewenangannya. Dengan demikian setiap orang harus betul-betul 

menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi 

pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak 

yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan 

lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seorang 

pejabat pemerintah. 

 

 

Hatry dalam Budiardjo (2007: 80) menyatakan akuntabilitas merupakan 

istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah 

digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan 

dan tidak digunakan secara ilegal. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, 

pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang 

atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban secara periodik. 

 

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 

Budiardjo (2007: 81) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf; 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan 

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran; 

d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh; 
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e. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode 

dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

 

 

3. Jenis-jenis Akuntabilitas 

Menurut Saleh dan Iqbal (2008: 45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi 

sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern 

seseorang dan akuntabilitas ektern seseorang. 

a. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar 

tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu 

seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-

lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas 

spiritual seperti itu, alasan-alasan permisif seperti berbedanya 

kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya, dan 

sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas 

menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita 

berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita 

ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh. 

b. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada 

lingkungannya baik formal (atasan) maupun informal (masyarakat). 

Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan 

standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang 

membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan 

memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang 

sensitif terhadap penyimpangan-penyimpanan, dan ada pula lembaga 

masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti 

Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia. 

 

 

Polidano (2008: 48) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya 

sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. 

Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada 

pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien 

tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung 

jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. 
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Polidano (2008: 48) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama 

akuntabilitas, yaitu: 

a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum 

sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk 

mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di 

bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya 

otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas 

seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga 

pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja 

menyusun aturan atau standarnya masing-masing). 

b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat 

untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus 

dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas 

yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan 

paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini 

mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan 

dengan gerakan manajemen publik baru. 

c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis 

operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite 

parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk 

badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok 

penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses 

peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan 

aktor yang menjalankannya. 

 

 

4. Dimensi Akuntabilitas 

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai 

dimensi. Ellwood (2003: 371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas 

publik berikut ini : 

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran 

penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan 

dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 

yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. 

b. Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang 

digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas 
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proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem 

yang mentransformasikan input menjadi out put. Akuntabilitas proses 

menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan 

diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan 

diarahkan pada pencapaian tujuan. 

c. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan 

(efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas 

program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang 

melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program. 

d. Akuntabilitas Kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggung 

jawaban pemerintah kepada publik. 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis, akuntabilitas 

merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk 

memerintah kepada mereka yang member mandat. Akuntbilitas bermakna 

pertangggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi 

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi 

penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. 

 

5. Model Akuntabilitas 

Coghill (2004: 49) menyatakan bahwa model akuntabilitas dibedakan 

menjadi: 

a. Model Tradisional yang dikembangkan 

1) Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam 

(perorangan) dan keluar (masyarakat) : 

a) Upward 

b) Inward 

c) Outward 
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2) Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas 

seperti : 

a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi  

b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan 

untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan 

lembaga peradilan yang kuat. 

 

b. Model Stone 

Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu: 

1) Kontrol dari Parlemen (DPR) 

2) Managerialism (P-D-C-A) 

3) Pengadilan/Lembaga semi peradilan; 

4) Perwakilan Masyarakat 

5) Pasar (konsumen-pengusaha) 

 

c. Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks) 

Sistem ini memberikan suatu kontrol Check and Balance yang sangat 

ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan 

manipulatif akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuatan 

kebijakan hingga proses pelaksanan kegiatan dapat termonitor dengan 

sangat teliti dan terorganisir.  

 

Menurut Coghill (2004: 49) dalam sistem yang seperti inilah 

akuntabilitas publik secara garis besar dijalankan,  baik dalam 

pendelegasian kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks 



 16 

ini, akuntabilitas publik memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah 

dimensi aksesabilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan 

publik. 

1) Aksesibilitas 

Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala 

bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan 

mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft kebijakan, hasil-hasil 

sidang, berbagai dokumen pemerintahan, kecuali yang 

berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi. 

2) Kebebasan informasi 

Dimensi akuntabilitas publik lainnya adalah kebebasan informasi 

atas segala bentuk dokumen yang ada dalam pemerintahan. Hal ini 

berkaitan sangat erat dengan dimensi aksesibilitas. Dengan dimensi 

ini tingkat akuntabilitas pemerintahan akan meningkat karena para 

pelaksana pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana 

pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai 

pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan program 

yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui seberapa 

jauh keadilan, kejujuran dan kebenaran (efisisensi dan efektifitas) 

telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam setiap 

hubungannya (dealing) dengan masyarakat.  

3) Pelaksanaan di depan Publik 

Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah pelaksanaan 

pembuatan keputusan serta implementasinya sedapat mungkin 

dilaksanakan di depan publik. 

 

Berdasarkan model-model akuntabilitas di atas dalam penelitian ini model 

akuntabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Model Jaringan Kerja 

(Sistem Akuntabilitas Kompleks). Model-model pelaksanaan akuntabilitas 

memang beranekaragam dan memiliki kekurangan serta kelebihannya 

masing-masing namun menurut penulis model Model Jaringan Kerja 

(Sistem Akuntabilitas Kompleks) adalah model yang sangat sederhana, 

walaupun hanya terdapat tiga dimensi akuntabilitas didalamnya yaitu 

aksesibilitas, kebebasan informasi, dan pelaksanaan di depan publik 

namun itu semua telah mencakup keseluruhan penelitian. 
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Selain itu menurut Coghill (2004: 49) dalam Sistem Akuntabilitas 

Kompleks mempunyai kelebihan antara lain  Para pihak terkait satu dengan 

yang lain membentuk suatu jaringan kerja dan saling memberikan 

kontribusi dan informasi, Model ini menekankan pada pola hubungan yang 

terjalin dalam suatu kerjasama dan Dalam suatu sistem kerjasama, semua 

pihak yang terkait saling melakukan komunikasi, pemberian informasi dan 

hubungan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dari 

jaringan kerja yang dibuat. 

 

B. Pemerintahan Desa 

 

1. Pengertian Desa 

 

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan 

mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan 

para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun 

sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli sejarah memandang 

desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasa dalam mempertahankan 

kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndara dalam Widjaja 

(2003: 3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki 

karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan 

kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. 

 

Menurut Mutty dalam Widjaja (2003: 3) desa sebagai suatu lembaga 

pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapatkan 
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pengakuan jauh sebelum dilaksanakan pemerintahan dengan asas 

desentralisasi. 

 

Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” 

menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat” (2003: 3). 

 

 

Desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

mengartikan Desa sebagai berikut: “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian Desa menurut Widjaja (2003: 5) dan Undang-Undang Nomor 32  

Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan self community 

yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Melalui pemahaman bahwa 

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi 

Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena 

dengan Otonomi  Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan 

perwujudan Otonomi Daerah. 
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2. Pemerintahan Desa 

 

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 5) dalam bukunya “Otonomi 

Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga 

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut 

kepada Bupati”. 

 

Menurut Saragih (2008: 78) pengertian pemerintahan desa terdiri atas 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa 

terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa. 

Penjelasan Pasal 95 Ayat 1 ini menyebutkan bahwa istilah Kepala Desa dapat 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memnuhi syarat. Calon terpilih 

dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati. Syarat-syarat untuk 

menjadi calon Kepala Desa ada 13 syarat diantaranya adalah berumur 

sekurang-kurangnya 25 tahun, memenuhi syarat lain yang sesuaidengan adat- 

istiadat yang diatur dalam Perda, dan lain-lain. Masa jabatan Kepala Desa 

paling lama 10 (sepuluh) atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal 

ditetapkan (Pasal 96). Penjelasan Pasal 96 ini menyebutkan bahwa daerah 

Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial 
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budaya setempat. Namun demikian Undang-Undang ini tidak menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan atau 2 (dua) kali masa jabatan. 

 

Pemerintah Desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai 

kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya 

yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan 

lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, 

keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi 

rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan 

sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Organisasi 

Pemerintah Desa semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya 

dengan baik, maka terjadilah pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang 

relatif lambat, bahkan disana sini terjadi kemandegan. Untuk melakukan 

perubahan sosial, masyarakat desa seringkali hanya menunggu uluran tangan 

dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan 

masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin 

tergantung pada pihak luar desa. 

 

Sebagai konsekuensi Negara hukum, perubahan format politik dan sistem 

pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perUndang-

Undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan 

peraturan pelaksanaan yang mengatur Desa. Uniformitas yang diregulasi oleh 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama dua dekade, direformasi 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan peluang 

kehidupan lebih demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan 
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tersebut. Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin 

menyempurnakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 

tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang 

mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa. Namun kelambatan pada proses penetapan regulasi 

ini telah menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran praksis di 

lapangan. Belum lagi resistensi yang terjadi terhadap beberapa substansi 

peraturan tersebut, menimbulkan riak gejolak di tengah masyarakat. 

 

Masalah masa jabatan Kepala Desa serta proses pemilihan, pengesahan, 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, peran dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, 

pengisian jabatan Sekretaris Desa dari PNS, serta sumber pendapatan desa 

yang berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, 

merupakan titik-titik rawan yang tidak menutup kemungkinan senantiasa 

memicu permasalahan kecil hingga menjadi permasalahan pelik dan konflik. 

Permasalahan yang tentunya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa untuk mengemban misi mensejahterakan masyarakat. 

 

Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk (Pasal 98 

ayat 1). Namun tidak dijelaskan siapa saja pejabat yang dapat ditunjuk oleh 

Bupati tersebut. Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada 
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berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintah 

dan tugas pembantuan dari Pemerintah, Propinsi dan/atau Kabupaten. Tugas 

pembantuan tanpa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta 

sumber daya manusianya berhak ditolak oleh desa dan wewenang Kepala 

Desa. Undang-Undang ini lebih lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan 

asal-usul adalah asal-usul terbentuknya desa tersebut (Penjelasan Pasal 111 

Ayat 2) namun tidak menjelaskan kewenangan mana saja yang belum 

dilaksanakan daerah dan pemerintah serta apa saja tugas pembantuan yang 

dimaksudkan.  

 

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan 

Pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina 

perekonomian dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 

mendamaikan perselisihan kepala desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat 

(Penjelasan Pasal 101 huruf e). Undang-Undang ini tidak menjelaskan lebih 

lanjut apa yang dimaksud dengan memimpin, membina, memelihara dan 

mendamaikan untuk mencegah terjadinya interpretasi yang keliru dari 

tugastugas Kepala Desa tersebut.Dalam pelaksanaan tugas, kepala desa 

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

laporan tersebut ditembuskan ke Camat. Pasal ini semakin menegaskan bahwa 

suara rakyat (masyarakat desa melalui wakilnya dalam BPD) sebagai elemen 

utama penilaian berhasil tidaknya seorang Kepala Desa bukan birokrat di 

atasnya. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, mengajukan berhenti 
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atas permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar 

sumpah atau janji, berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang 

baru dan melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Pemberhentian kepala desa dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.  

 

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain (BPD) berfungsi 

mengayomi adat - istiadat, membuat peraturan desa (bersama kepala desa), 

manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa. Anggota BPD 

dipilih dari dan oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat. Pimpinan BPD 

dipilih dari dan oleh anggota. Tidak seperti halnya pengaturan tentang 

Pemerintah Desa, pengaturan terhadap Badan Permusyawaratan Desa ini 

belum mencakup masa jabatan, syarat-syarat anggota BPD, tata cara 

pemilihan, pelantikan, pemberhentian dan pengawasan BPD. 

 

Berdasarkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan 

Desa adalah kegiatan dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa 

diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para 

pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke 

dalam masyarakat yang bersangkutan”. 

 

C. Kepala Desa 

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah 

dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Tugas kepala desa : 
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a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan; 

b. Pembangunan; 

c. Kemasyarakatan. 

 

Urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik desa, kerjasama antar desa. 

Urusan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan 

sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi 

desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan yaitu antara lain pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti 

bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. 

 

Kepala desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 

c. Menetapkan peraturan desa/desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa/desa mengenai ADD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyarakat desa; 

f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
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g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perungang-

undangan; dan 

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatauan Republik Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas   dari 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i. Melaksanakan dan mempertanggungkjawabkan pengelolaan keungan desa; 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa; 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-niai sosial budaya dan adat 

istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan 
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o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

 

Kepala Desa kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala desa 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di 

bidang pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala desa di bantu oleh 

lembaga-lembaga lain yang ada di desa. 

 

D. Kerangka Pikir 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya 

ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat 

desa saling bekerjasama membangun desa.  Keberhasilan pembangunan yang 

dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 

pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan 

di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan 

mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi 

masyarakat tidak memadai. 

 

Menurut Coghill (2004: 49) dalam sistem yang seperti inilah akuntabilitas 

publik secara garis besar dijalankan,  baik dalam pendelegasian kewenangan, 

pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akuntabilitas publik memiliki 
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berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi aksesabilitas, kebebasan 

informasi dan pelaksanaan di depan publik. 

 

Setelah dinilai dengan beberapa hal tersebut, maka akan terlihat bagaimana 

Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Madukoro 

Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Adapun kerangka 

pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut: 

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Akuntabilitas Kepala Desa dalam 

Pembangunan Fisik 

1. Aksesibilitas 

2. Kebebasan informasi 

3. Pelaksanaan di depan publik 

Sumber: Coghill (2004: 49) 

Akuntabel Tidak akuntabel 


