
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas 

 

Membangun good governance desa adalah dengan mengubah cara kerja desa dan 

membuat pemerintah desa accountable. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan 

pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah 

karakteristik dan cara kerja pemerintah desa. Harus diingat, untuk 

mengakomodasi keragaman, good governance desa juga harus menjangkau 

berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance desa 

adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan 

secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini 

diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. 

 

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi 

politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan 

berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen 

sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang 

adil dan dapat dipercaya.  

 

Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance 

adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan 

kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi 



 

 

10 

 

yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat Transparansi Indonesia 

menyebutkan sejumlah indikator seperti : transparansi, akuntabilitas, kewajaran 

dan kesetaraan, serta kesinambungan.  

Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa 

good governance dilandasi oleh 4 (empat) pilar yaitu (1) accountability, (2) 

transparency, (3) predictability, dan (4) participation.  Jelas bahwa jumlah 

komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat 

bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. 

Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip 

utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, 

dan (3) Partisipasi Masyarakat.  

 

Ketiga prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada 

hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah 

instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya 

adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. 

 

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini 

menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) 

konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari 

responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk 

menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber 

daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber 

daya tersebut. 
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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). Peranan pers yang semakin penting 

dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat Guy Peter 

menyebutkan adanya 3 (tiga) tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, 

(2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Paparan ini 

tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga 

berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas 

dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik. 

 

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh 

pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak 

pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil 

kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, 

teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan. 

 

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat 

secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat 

atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara 

sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran 

kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan public accountability didefinisikan 

sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.  
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Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan 

kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di 

dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan 

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut 

adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena 

pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun 

sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi 

dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa 

pelayanan maupun dari masyarakat. 

 

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa 

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai 

atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang 

berkepentingan dengan pelayanan tersebut. 

 

Pada konteks penelitian ini definisi implementasi diarahkan pada tindakan atau 

proses penerapan (pelaksanaan) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Bogorejo oleh Pemerintah Desa. 

  

Menurut Suskasmanto ( 2004:73), dalam proses implementasi Anggaran desa 

dipenggaruhi oleh bebeeapa faktor yaitu:  

1. Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada 

masyarakat mengenai berbagai kebijkan atau program yang ditetapkan 

dalam rangka pembangunan desa 
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2. Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa 

mampertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, dalam kaitannya 

dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah 

financial atau keuangan. 

 

3. Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk 

membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan 

berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan 

prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. 

 

4. Penyelengaraan pemerintahan yang efektif dimana penyusunan 

APBDESA didasarkan pada partisipasi masyrakat. 

 

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

Yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang 

ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta 

keinginan masyarakat. 

6. Profesional, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur 

sesuai dengan  jabatannya. 

 

B. Tinjauan Tentang Laporan Pertanggungjawaban  

 

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, hal ini mengacu pada pengertian 

akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007). Akuntabilitas adalah kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 
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kinerja dan tindakan seseorang/ pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. 

 

Menurut Joko Widodo dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2001:148) 

mengartikan akuntabilitas sebagai ”required or expected to give on explanation 

for one action”. Akuntabilitas diperlukan atau atas diharapkan untuk memberikan 

penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas 

merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab 

dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban. 

 

Sementara itu, HAW. Widjaja (2005:155) mengartikan laporan 

pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan 

waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.  

 

Selanjutnya HAW. Widjaja (2005:155) menyatakan fungsi dari pelaporan yaitu 

sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas 

atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan 

akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk 

melaksanakan mandat dengan sebaik-baiknya, memadai, tertib dan teratur. 

  

Berdasarkan pengertian maupun pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas 

dapat ditarik suatu satuan pengertian mengenai Akuntabilitas/ 

pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-
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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. 

 

C. Model-Model Pertanggungjawaban/ Akuntabilitas 

 

Menurut Lalolo (2003), indikator akuntabilitas , yaitu: 

1) Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku   

sesuai prinsip administrasi yang benar. 

2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu program. 

3) Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan 

kelayakan tersebut. 

4) Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media masa. 

5) Pembukaan akses public pada informasi keputusan dan mekanisme 

pengaduan. 

6) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. 

 

 

Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:  

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

menjamin akuntabilitas publik adalah: 

 a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia    

    bagi setiap warga yang membutuhkan. 

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

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar   

maupun nilai-nilai yang berlaku di stakekolders. 

 c) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,  

dengan konsekuensi  mekanisme pertanggungjawaban jika standar  

tersebut tidak terpenuhi. 

 d) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah  

 ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tesebut. 

 

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin   

    akuntabilitas publik adalah: 
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a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media 

massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. 

b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program. 

c)  Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan 

dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang 

telah dicapai oleh pemerintah. 

 

Sedangkan menurut Dadang Solihin (2007)  indikator minimum akuntabilitas 

yaitu: 

1) Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur    

pelaksanaan; 

2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

3) Adanya output dan outcome yang terukur. 

 

Perangkat Indikator Akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:  

a) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam 

b) penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam 

c) penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; 

d) Mekanisme pertanggungjawaban; 

e) Laporan tahunan; 

f)  Laporan pertanggungjawaban; 

g)  Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; 

h)  Sistem pengawasan; 

i) Mekanisme reward and punishment. 

 

Menurut Teguh Kurniawan bahwa akuntabilitas sebagai pengaturan institusi 

terdiri dari empat elemen antara lain: 

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan. 

2. Penjelasan dan Pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan 

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik 

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.  

 

Berdasarkan indikator-indikator di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang 

indikator proses pertanggungjawaban/akuntabilitas yaitu sebagai berikut: 

1. Mekanisme pertanggungjawaban 

2  Laporan Pertanggungjawaban 

3. Adanya akses Publik taerhadap laporan yang diberikan 

4. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik 

5. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir 
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D. Tinjauan Tentang Pemerintahan 

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata perintah, sedangkan 

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang menurut S. Pamudji (1992:23), 

berarti : 

     a. perintah adalah perkataan yang dimaksudkan menyuruh untuk melakukan    

    sesuatu  

b. pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara atau daerah Negara    

    atau badan, orang yang memerintah. 

c. pemerintahan menunjukan perbuatan, cara atau urusan memerintah. 

 

 

Dalam kajian lebih lanjut tentang Pemerintahan, S. Pamudji (1992:26) 

menyatakan bahwa : 

 

"Pemerintahan dalam anti luas adalah perbuatan-perbuatan pemerintah 

yang dilakukan oleh organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif dalam mencapai tujuan pemerintahan Negara (tujuan 

nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah 

memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif saja dan jajarannya 

dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara atau tujuan 

nasional". 

Taliziduhu Ndraha (1997 : 6) mengemukakan definisinya tentang pemerintahan, 

yaitu : 

 

”Suatu gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota 

masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, 

maupun antara individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu 

saat dalam sebuah masyarakat, dimana seseorang atau sekelompok orang 

dalam proses interaksi sosial tersebut terlihat lebih dominan 

dibandingkan orang atau sekelompok orang lainnya yang ada didalam 

masyarakat.”  

 

 

Pemerintahan merupakan fenomena kemasyarakatan dalam komunitas negara 

yang menonjolkan aktifitas dominan dari pemerintah sebagai akibat dari tugas 

dan fungsi yang dimiliki. 

 

 

Rumusan pemerintahan dalam tulisan ini adalah pemerintahan dalam arti sempit 
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yaitu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif terutama segenap 

jajarannya (aparat atau alat pemerintah) yang berada pada tingkat lokal yaitu 

desa. 

E. Tinjauan Tentang Desa. 

”Desa” di  Indonesia pertama kali  ditemukan oleh Mr. Herman 

Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa 

penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal 

Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah 

laporannya tanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang 

adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di 

kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang 

kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, dalam Sadu 

Wasistiono, 2006:7) 

 

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni ”Swadesi” yang berarti 

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk 

pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma , serta memiliki 

batas yang jelas (Sadu Wasistiono, 2006:7). 

Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004 

adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Desa yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah 

Nomor 32 tahun 2004, dalam penjelasannya, yaitu antara lain Nagari di Sumatera 

Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di 

Kalimantan Selatan dan Papua, serta Negeri di Maluku. 

 

Bintarto (dalam Wasistiono, 2006:8) memandang desa dari segi geografi, 

mendefenisikan desa sebagai: 

“Suatu hasil dari pewujudan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud 

atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling 

berinteraksi antar unsur tersebut  dan juga dalam hubungannya 

dengan daerah lain.” 

 

Desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan 

oleh Bouman (dalam Wasistiono, 2006:8) yang mendefinisikan desa : 

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, 

kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, 

perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh 

hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat 

banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan 

kaidah-kaidah sosial.” 

 

Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang 

berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Sedangkan persyaratan 

terbentuk nyadesa terdiri dari lima syarat : (Widjaja, 2001:46) 

1. Jumlah penduduk minimal 1500 atau 33 kepala keluarga (KK), 

2. Luas wilayah, 

3. Sosial budaya, 

4. Potensi desa/marga, 

5. sarana dan prasarana. 
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Desa didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

desa, menyebutkan yang dimaksud dengan desa atau nama lain, selanjutnya 

disebut 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 uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah desa dapat diartikan 

sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa dapat didefinisikan sebagai 

suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat, dan kekuasaan 

atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat 

istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah. 

 

1. Pemerintahan Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut 

bahwa 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. 

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 

perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 

dirubah statusnya menjadi kelurahan. 
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Kewenangan desa adalah: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal usul desa 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat. 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.  

Menurut HAW. Widjaja (2001:44) Pemerintahan desa/ marga adalah kegiatan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Marga dan Badan 

Perwakilan Desa/ Marga. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, memberikan definisi 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan  

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dirumuskan dari 

berbagai segi, yaitu: 

a. dari segi politis, bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem 

pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam 

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,  

b. dari segi formal dan konstitusional, yang bertujuan untuk 

melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 

dan perundangan yang mengatur mengenai desa,  

c. dari segi operasional, yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, 

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 

terhadap masyarakat, 

d. dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih 

memperlancar dan mentertibkan tata pemerintahan agar  dapat 

terselenggara secara efektif, efisien, dan produktif dengan 

menerapkan prinsip-prinsip rule of taw dan demokrasi. 

 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:  

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal -usul 

desa, 

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa,  

3. tugas membantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan/atau pemerintah kabupaten/kota,  

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.  
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Definisi pemerintahan desa dalam penelitian skripsi ini merujuk pada 

kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu kegiatan dalam 

proses Implementasi Laporan Pertanggungjawaban APBDESA. 

 

2. Organisasi Pemerintahan Desa 

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah 

Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi Pemerintahan Desa adalah organisasi 

institusionil maupun organisasi administratif. Adapun susunan organisasi 

Pemerintahan Desa terdiri dari : 

1. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

2.  Perangkat Desa. 

Perangkat Desa terdiri dari : 

1.Unsur Sekretariat Desa yang terdiri : 

a. Sekretaris Desa, 

b.  Kepala-kepala urusan, 

c. unsur kewilayahan. 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
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untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan 

Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh 

penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb: 

1. Bertakwa kepada Tuhan YME 

2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, 

serta Pemerintah 

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

4. Berusia paling rendah 25 tahun 

5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 

6. Penduduk desa setempat 

7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 

hukuman paling singkat 5 tahun 

8. Tidak dicabut hak pilihnya 

9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali 

masa jabatan 

10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari 

Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. 

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

b. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari 

penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Desa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
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terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD 

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 

berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan 

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa  

 

a. Kepala Desa 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan  No. 29 Tahun 2007 pasal 6  

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah daerah dan 

alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Kepala Desa mempunyai tugas: 

 

1. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. 

2. Menjalankan urusan Pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah 

maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka 

penyelenggaran Pemerintah Desa termasuk pembinaan. Ketentraman dan 

ketertiban diwilayah desanya. 

3. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong 

masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan Desa. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Desa 

mempunyai fungsi: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Warga
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
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1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah 

tangga desanya sendiri. 

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya. 

3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa. 

4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat Desa. 

5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan di Desa. 

6. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam 

tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya 

sendiri. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa: 

a) Mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat, memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. 

b) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana   dimaksud pada 

huruf a disampaikan selambat-lambatnya satu kali dalam satu tahun. 

c) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana yang 

dimaksud huruf a disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam 

musyawarah BPD. 

d) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa selebaran 

yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara 
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lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio Komunitas atau 

Media lainnya. 

e) Laporan sebagaimana dimaksud huruf b digunakan oleh bupati sebagai 

dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

f) Laporan  akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada bupati 

melalui camat dan BPD. 

 

Pertanggungjawaban Kepala Desa 

1) 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. 

 

Dalam hal keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD. BPD dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban 

Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Laporan 

tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan digunakan Bupati sebagai 

dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

 

Laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa disampaikan 

kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah BPD selambat-

lambatnya pada minggu kedua bulan November, BPD mengirimkan surat kepada 

Kepala Desa agar dapat mempersiapkan materi laporan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat melalui BPD. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laporan 
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pertanggungjawaban tersebut disampaikan dan dibacakan pada minggu ketiga 

bulan Desember dalam siding paripurna BPD yang dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD. Dalam siding paripurna tersebut dibuat 

berita acara yang memuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, setelah 

melalui rapat interen Badan Permusyawaratan Desa. 

 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 

Permusyawaratan Desa yang terdiri atas wakil dari penduduk desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan 

anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 

1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi mengayomi adat-istiadat, 

membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Tujuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkuat 

Pemerintah Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi 

berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan 

menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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BPD mempunyai wewenang: 

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan kepala desa, 

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 

d. membentuk panitia pemilihan kepala desa, 

e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan 

f. menyusun tata tertib BPD. 

 

BPD mempunyai hak : 

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, 

b. menyatakan pendapat. 

 

Anggota BPD mempunyai hak : 

a. mengajukan rancangan peraturan desa, 

b. mengajukan pertanyaan, 

c. menyampaikan usul dan pendapat, 

d. memilih dan dipilih, dan 

e. memperoleh tunjangan. 

Anggota BPD mempunyai kewajiban : 

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-

undangan, 
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b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa, 

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat, 

e. memproses pemilihan kepala desa, 

f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok 

dan golongan, 

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat, dan 

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

 

d. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan 

memimpin sekretariat desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan 

administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta 

memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa. 

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, 

yaitu: 

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat, 

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan, 

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran, 
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d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang 

perencanaan, 

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan 

f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. 

 

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan,  

b. Melaksanakan urusan keuangan, 

c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, 

d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa 

berhalangan melakukan tugasnya. 

 

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atas nama Bupati/ 

Walikota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekretaris desa bertanggung 

jawab kepada kepala desa. 

 

c. Perangkat Desa 

 

Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab 

kepada kepala desa. 

 

F. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) 

 

Pada dasarnya baik organisasi, sektor swasta atau sektor publik, pasti akan 

melakukan penganggaran termasuk pemerintah tingkat desa yang pada dasarnya 

merupakan cetak biru bagi penampakan visi dan misinya. 
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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: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) terdiri dari: 

    a. Pendapatan Desa; 

    b. Belanja Desa; dan 

    c. Pembiayaan Desa. 

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi      

    semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam  

   1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

3. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari: 

    a. Pendapatan Asli Desa ( PADesa); 

    b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota; 

    c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota 

    d. Alokasi Dana Desa (ADD); 

    e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah       

        Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; 

    f. Hibah; 

    g. Sumbangan Pihak Ketiga. 

4. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua  

    pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)  



 

 

33 

 

    tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

5. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari: 

 a. Belanja langsung, dan 

 b. Belanja tidak langsung 

6. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri: 

 a. Belanja Pegawai; 

 b. Belanja Barang dan Jasa 

 c. Belanja Modal; 

7. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari: 

 a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; 

 b. Belanja Subsidi; 

 c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); 

 d. Belanja Bantuan Social; 

 e. Belanja Bantuan Keuangan; 

 f. Belanja Tak terduga; 

8. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi  

    semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan   

    diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada  

    tahun-tahun anggaran berikutnya. 

9. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari: 

  a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

  b. Pengeluaran Pembiayaan. 

10. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas,   

      mencakup: 
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a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 

b. Pencairan Dana Cadangan. 

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

d. Penerimaan Pinjaman 

11. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas,  

      mencakup: 

a. Pembentukan Dana Cadangan. 

b. Penyertaan Modal Desa. 

c. Pembayaran Utang. 

 

G. Tata Cara Implementasi Laporan Pertanggungjawaban APBDESA 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bagian Pertama, Pasal 16. 

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDESA: 

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang   

2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDESA dan Rancangan 

Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa. 

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

menyampaikan    

4. Kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD; 

5. Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana 

dimaksud   

6. pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang     

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDESA dapat ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa; 

7. Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di 

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

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. 

  

H. Model  Kerangka Pikir 

 

Model merupakan representatif dari realitas yang memberikan tujuan pengaturan 

dan penyederhanaan pandangan kita tentang realitas. Model berguna untuk 

menerjemahkan variabel ke dalam gambar sehingga tampak hubungan antar 

variabel yang dijelaskan dalam kerangka teori. (Ulber Silalahi, 2009:106). 

Proses penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan oleh Kepala 

Desa kepada BPD dengan indikator laporan pertanggungjawaban mekanisme 

Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, adanya akses publik terhadap 

laporan yang diberikan, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang  

spesifik, aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir dimana setelah indikator ini 

menjadi acuan dala menganalisis akuntabilitas laporan Pertanggungjawaban 

APBDes Bogorejo. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Implementasi Laporan Pertanggungjawaban 
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Indikator Implementasi Laporan Pertanggungjawaban: 

 

1.Mekanisme Pertanggungjawaban 

2.Laporan Pertanggungjawaban 

3. Adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan. 

4. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang  

    spesifik.  

5. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. 
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