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ABSTRAK
EVALUASI P ENG ELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN ASAS
TRANSPARAN AKUNTABEL PARTISIPATIF TERTIB DAN DISIPLIN
ANGGARAN
Studi Kasus di Desa Gunan Kecamatan Slogohimo
Kabupaten Wonogiri
Iswatln Kasanah
Penelitian ini tentang evaluasi pengelolaan keuangan berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di Desa Gunan,
Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan
asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam
pengelolaan keuangan di Desa Gunan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memahami
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk
kata-kata. Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini berupa sumber data
primer, berupa wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder,berupa
dokumen desa terkait. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan
mendeskrepsikan gambaran umum Desa Gunan, mendeskrepsikan dan menganalisis

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dilanjutkan dengan membandingkan
analisis hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Desa
Gunan sudah berdasarkan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dax
disiplin anggaran, karena telah memenuhi indikator asas-asas pengelolaan keuangan
desa. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dengan demikian pemerintah desa perlu mcnanamkan sikap kritis kepada
[rasyarakat dan pemahaman asas pengelolaan keuangan dosa secara efektif kepada
aparahr desa, guna meningkatkan motivasi dan semangat bersama membangm desa.
Dilakukan penyempumaim secara berkelanjutan, tetap menycsuaikan situasi dan
kondisi serta perkembangan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Kata kunci : Pengelolaan keuangan desa, transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib
dan disiplin anggaran.
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ABSTRACT
EVALUATION OF FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE
PRINCIPLES OF TRANSPARENCY ACCOUNTABLE PARTICIPATION
DISCIPLINE AND BUDGETARY DISCPLINI-E
Case Study In The Village Of Gunan Slogohimo Sub-District
Wonogiri Regency
Iswafun Kasanah

This research is about evaluating financial management based on the
principles of transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline
in the village of Gunan, Subdistrict Slogohimo, Wonogiri Regency.
The purpose of this study is to determine the extent to wich the application of
the principles of transparency, accountability, participation, order and budgetary
discipline in financial management in Gunan Village, Slogohimo District, Wonogrri
Regency.

This study uses qualitative research methods to understand the phenomena
experienced by research subjects by describing in the form ofwords. The data source
used in this research is in the form of primary data sources, in the fomr of interviews
and observations, while secondary data sources, in the form of related village
documents. The data analysis technique used is by describing the general description
of Gunan Village, describing and analyzing the result of intcrviews, observations,
and documentation, followed by comparing the analysis of interviews,
documentation, and observations.
The result of this study prove that the financial management of Gunan
Village is based on the principles of transparency, accountability, participatiorL
orderly and budgetary discipline because, it meets the indicators of the principles of
village financial management. Although not yet fully in accordance with existing
provisions.

Thus the village goverment needs to instill a critical attitude to the
community and an understanding of tlrc principles of effective village financial
management in the village apparatus, in order to increase motivation and enthusiasm

to develop the village togheter. Improvements are carried out on an ongoing basis,
still adjusting the situstion and conditions and the development of applicable laws
and regulations.

: Village financial management, transparency,
participatory, orderly and budgetary discipline.

Keywords

xviii

accotrntability,

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Definisi desentralisasi menurut undang-undang nomor 23 tafu:rl 2014 adalah

penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom

ini adalah agar supaya
daerah bisa memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, pemerataan
berdasarkan asas otonomi. Tujuan adanya otonomi daerah

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di
daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unhrk
mengatur dan mengupas umsan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul

dadhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan dasar hukum tersebut, dibuaflah
pemerintahan desa untuk mengembangkan dan mengatur pemerintahan daerahnya

sendiri, dalam pemberdayaan, baik pemberdayaan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan sunber daya alam maupun manusia.

Good Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan
kinerja pemerintahan desa melalui supervise atau monitoring kine{a manajemen dan

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan
mendasarkan pada kerangka peraturan (Robiansyah: 2018).

Bila

konsep ini

diterapkan dengan baik maka transpamnsi pengelolaan pemerintahan desa akan terus

membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan
mensejahterakan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan dalam Robiansyah: 2018).

1

2

Termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015 telah
dialokasikan dana desa sebesar *Rp 20.776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar

di lndonesia. Sesuai Permendagri nomor 39 tahun 2015 jumlah desa yang ada saat ini
sebanyak 74.093 desa. Menurut Direktur Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

tahun 2016, setiap desa akan memperoleh anggaran sebesar 700 juta hingga 1y'

Miliar Rupiah. Selain dana desa,

sestrai undang-undang desa pasal72, desa

memiliki

pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari

hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, dan bantuan keu,angan dari APBD
provinsi/kabupaten/kota.
Desa merupakan pemerintahan yang berinteraksi dan bersentuhan langsung

dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan
pemerintahan, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia ada

di

pedesaaq

maka membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk
Indonesia.

Untuk menopang pembiayaan pencapaian tujuan pembangunan

desa,

maka keuangan desa menjadi faktor terpenting. Keuangan desa adalah semua hak

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,

dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan

desa

tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Otonomi daerah ditingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari
pemerintah diatasnya atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa serta

proses pengelolaan dana tersebut. Oleh karena

itu, untuk meminimalisir

terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa diperlukan adanya

transparansi

dan

pertanggungf

pengelolaan dana desa.

awaban pemerintah desa terhadap

proses
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Peraturan pemerintahan dalam negeri tentang keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran telah tertuang dalam Permendagri nomor 113

tahun 2004.

Alokasi dana desa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal I
nomor 47 tahun 2015 merupakan dana pembangunan yang diterima kabupaten/kota
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
dana alokasi khusus. Dalam perkembangannya

kini, desa telah menerapkan akuntansi

pemerintahan, dimana setiap anggaran membutuhkan pertanggungiawaban.

Desa Gunan terletak

di Kecamatan Slogohimo

Kabupaten Wonogiri,

berbatasan langsung dengan kecarnatan Jatipumo. Potensi besar yang terdapat di
Desa Gunan berupa pertanian dan perkebunan. Desa dituntut mampu meningkatkan

kine{a dan pembangunannya lebih maksimal dengan pengelolaan keuangan secafir
bailg serta mampu memaksimalkan dan mendukung seluruh potensi daerah yangadz

Mengingat pada tahun 2017 telah ditemukan satu Kepala Desa di Kecamatan

Slogohimo melakukan penyelewengan dana sebesar
sebelumnya dikecamatan

Rp

191

juta, serta tahun

lain juga ada salah satu kepala desa

melakukan

penyelewengan dana desa sebesar Rp. 30 jut4 maka dibutuhkan kesiapan pemerintah
desa dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangann desa sesuai dengan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilahrkan dengan

tertib dan disiplin

anggararL supaya tercapai tujuan dalam pembangunan kesejahteraan desa.

Triyanto, Jumat (25lABl2Ol7) Tim Pengawal dan Pembangunan Daerah
(TP4D) mengungkapkan:

"{Intuk yang 19l juta itu, ludes tersebut mengambil dari SiLPA tohun 2015

dan 2016 yang seharwnya digunakan untuk

pembongunan tahun ini,

pemberhentiannya hanya 3 bulon lamanya namun knrena mosa kerja telah usoi jadi

setelah 3 bulan terpenuhi landes tersebut tidak
lagi."(https:liwonogtri.
.

menjabat
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Alokasi dana desa merupakan suatu bantuan dana langsung dari pemerintatr
yang langsung dialokasikan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan
masyarakat. Dalam pengelolaan keuangarq pengguna maupun pemakai harus bisa
mempertanggungawabkan apa yang dikelolanya, maka penting bagi aparatur desa

mengetahui bagaimana pengelolaan keu,angan desa sesuai peraturan perundangan
yang ada, sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin

anggaran. Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam
Permendagri nomor 113 tahun 2014,

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban,

dan

pengawasan

keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dalam tahap perencanaan, kepala desa

menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), RKPDes selanjutnya dijadikan dasar
pembuatan APBDesa.

Dengan hal

secara langsung,

ini masyarakat akhimya dapat menilai kine{a pemerintah

jika kine{a pemerintah desa baik, maka

memberikan apresiasi yang

bai(

desa

masyarakat akan

nilmun apabila hasil pengelolaan keuangan desa

tidak diungkapkan kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat

diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan
transparansi dan akunabilitasnya pada masyarakat umum (Riz adalam Elsa: 2015).

Peneliti memilih judul Evaluasi Keuangan Des4 karena peneliti ingtn
mengevaluasi apakah Pengelolaan Keuangan di Desa Gunan, Kecamatan Slogohimo,

Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan secara
transparan, akuntabel, partisipatif, serta
anggaran.

dilahkan dengan tertib dan disiplin
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Berdasarkan traian diatas maka peneliti tertarik melakuakan penelitian
denganjudul "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Asas Transparanrt
Akuntabel Partisiposfif Tertib Dan Disiplin Anggaran.,,

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dalam
penelitian adalatr sebagar berikut:

l.

Apakah pengelolaan keuangan Desa Gunan telah sesuai dengan

asas

transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin angggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Unfuk mengetahui sejauh mana penerapan asas transparan,

akuntabel,

partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Desa
Gunan.
1.4

Manfaat Penelitian

1.

Manfaat bagi Desa Gunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi
sebuah evaltrasi berkaitan dengan prosedtr Pengelolaan Keuangan Desa
Gunan.

2. Manfaat

bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan

penelitian

selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna

untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang akuntansi,

serta

menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaplikasian dilapangan
secara langsung mengenai penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa.
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3.

Manfaat bagi pihak lain
a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca,

kajian ilmu pengetahuan, terutama berkaitan di bidang akuntansi ketrangan
desa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang

isi dari skripsi ini,

maka pembahasan dilakukan secara komperehensif dan

sistematik yang meliputi

:

BAB I PENDAIIULUAN

Bab

ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB

II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam pembuatan

skripsi, penelitian terdahtrlu, dan kerangka pemikiran.

BAB

III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian,

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas data, dan teknik analisis
data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASA}I
Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai objek yang diteliti meliputi,
deskripsi data, analisis data beserta dengan penjelasan dan interpretasi dari hasil-hasil
yang didapatkan.
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BAB V KESIMPULAN

Bab
rekomendasi.

ini

berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran

serta

BAB

II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 bahwa pengertian desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwewenang 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.
Menurut Bastian dalam Herybertus (2018), "Desa adalah sebuah aglomerasi
pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempulyai nama,

letak, dan batas-batas wilayah yang berfujuan untuk membedakan antara desa yang
satu dengan desa yang

lain."

Desa merupakan yurisdiksi hukum berkegiatan utama pertanian ekstraktif,
dan pengelolaan sumber daya alam lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai
tempat pemukiman pedesaan, pelayanan

jasa pemerintahan

desa, pelayanan sosial,

dan kegiatan ekonomi (Hoesada dalam Herybertus: 2018).
Secara umum bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki

kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus wilayah pemerintahannya sendiri.
Sementara seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 6 pasal 1 bahwa desa
atau "desa adaf', disebut desa adat disebabkan entitas yang bersifat asli, yang terletak

pada kewenangan dalam tata pemerintahannya dikelola menurut adat istiadat yang

diakui masyarakat setempat.
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Berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 188 ayat 2, diakui dan

dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserla hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaanya sebagai suatu susunan pemerintahan yang paling kecil, desa
atau desa adat diakui dan turut berpartisipasi bagi terbentuknya negaa diluar susunan

negara, sebagaimana diketahui dalam pasal 18 ayat 1 dimana NKRI dibagi atas
daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Sementara

dalam pasal 108 disebutkan, desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan
dan musyawarah desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa desa adat.

Pasal 109 menambahkan bahwa, susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan
masalah jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat yang ditetapkan dalam
peraturan daerah provinsi.

Diantara kewenangan desa adalah sebagai berikut

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh

pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; dan

d. Kewenangan

lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang- undan gan.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan "Keuangan desa
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa."
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Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan keuangan tahunan
pemerintahan desa, yang telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah, serta Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007,APBDes terdiri atas:

a.

Pendapatan desa
Pendapatan asli desa berasal dari;

1.

Pendapatan Asli Daerah(PADaerah);

2. Alokasi Dana Desa(ADD);
3. Hibah;
4. Retibusi kabupaten/kotq
5. Bagi hasil pajak kabupaten il<ot4,
6. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi,
kabupaten/kota.

b.

Belanja Desa
Belanja desa terbagi menjadi dua yaitu;

1.

Belar{a langsung terdiri dari:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja modal;

c.

Belanja barang dan jasa.

2. Belanja tidak langsung terdiri dari:
a. Belanja pegawail penghasilan tetap;
b. Belanja subsidi;
c. Belanja hibatt;
d. Belanja bantuan sosial;
e. Belanja bantuan keuangan;

f.

Belanja tidak terduga.

pemerintah
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c.

Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa terbagi menjadi du4 yaitu:

1.

Penerimaan pembiayaan, terdiri dari:

a. Sisa Lebih perhitungan Anggaran (sil-pA) tahun sebelumnya;
b. Pencairandanacadangan;
c. Penerimaan piqiaman.
2.

Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:

a. Pembentukan danacadangan;
b. Penyertaan modal desa;
c. Pembayaran utang.
Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2Al4 menjelaskan bahwa
"Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanrun, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungfawaban
keuangan desa". Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya, keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatifserta dilakukan dengan tertib
dan disiplin anggaran.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
memptrnyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang
b. Menetapkan kebijakan tentang

pelaksanaan APBDes;
pengelolaan barang desa,

c.

Menetapkan bendahara des4

d.
e.

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desq dan
Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

desa
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Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, siklus pengelolaan berdasarkan
undang-undang desa meliputi:

1.

Penyiapanrencanq

2.

Musrenbangdes yang melibatkan pemerintah desa, BpD, dan kelompok
masyarakat yang diawali dari tingkat dusun hingga tingkat des4

3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APBDes;
4. Penetapan APBDes;
5. Pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh masyarakat

secara

swakelola;

6.

Pertanggungjawaban, pemerintah desa

wajib menyampaikan laporan

dalam musyawarah pembangunan desa,

7. Pemanfaatan dan pemeliharaan.
Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,

pelaksanaan,

1

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi

tahun anggaran terhitung mulai tanggal

I

(satu)

Januari sampai dengan tanggat 3l

Desember. Menurut Widodo dalam Herybertus (2018), siklus keuangan desa dalam

petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, dapat
diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Perencanaan

Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa merujuk pada perencaruum pembangunan

kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), merupakan

rencana

pembangunan yang dilakukan dengan jangka waktu 6 (enam) tahun. Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) mempertimbangkan

prioritas pembangunan kabupaten/kota dan kondisi objektif desa.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDos) ditetapkan dengan jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan, sejak pelantikan kepala desa.
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Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana

Ke{a Pemerintah

Desa (RKPDes) adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah

untuk jangka waktu

I

(satu) tahun, penyuswum Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes) oleh pernerintah desa sesuai dengan pagu indikatif desa dan rencana

kegiatan pemerintah yang mulai disusun Bulan Juli tahun berjalarL ditetapkan

melalui peraturaan desa paling lambat akhir Bulan September tahun be{alan
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan pada
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Uraian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berisi sebagai berikut:

a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun
sebelumnyq

b.

Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa,

c.

Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar desa dan pihak ketiga;

d.

Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai
kewenangan penugasan dari pemerinta[ pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. Pelaksana kegiatan

desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur

masyarakat desa.

Aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan

khususnya

perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah pemusatan tujuan dan cara

mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Bastian
dalam Stefanus 2018). Proses penganggaran APBDes dilakukan setelah penetapan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), adapun perafuran proses perencanarln
keuangan desa

diaflr dalam Permendagri nomor I l3 tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa, terdapatpada pasal 20 sampai pasal 23.
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Adapun proses penganggilan APBDes dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris desa berdasarkan
RKPDeS yang telah disepakati:

b.

Sekertaris desa menyusun rancangan APBDes,

dan

menyampaikan

rancangan APBDes kepada kepala desa;

c.

Kepala desa menyampaikan rancanagan APBDes kepada

badan

permusyawaratan desa untuk mencapai kesepakatan;

d.

Rancangan APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa

kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat tiga

hari

sejak

disepakati;

e.

Bupatilwalikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama

20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan APBDes. Apabila dalam
evaluasi bupatilwalikota menyatakan hasil evaluasi rancangan APBDes
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil

evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap
menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan
desa, maka bupatilwalikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan

bupatilwalikota. Pembatalan peratuaran desa sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya;

f.

Penetapan peraturan desa ditetapakan paling lambat tanggal 31 Desember

tahun anggaran berjalan.

2.2.2 Pelaksanaan

APBDes

Bahwa definisi pelaksanaan adalah pengelolaan keuangan desa yang
merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desq
termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa

serta proses pembayaran (BPKD Banjar, 2016). Peraturan pengelolaan keuangan
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desa diatur dalam Permendagri nomor l 13 tahun 2014, terdapat dalam pasal
24
sampai pasal 34.

a.

Prinsip penerimaan dan pengeluaran keuangan desa

Bahwa segala penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, yang diandatangani

oleh kepala desa dan sekertaris desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan diwilayah makq pengaturannya ditetapakan oleh
pemerintah kabupaten/kota, dengan kata lain bahwa transfer pembayaran melalui

pihak ketiga. Dalam implementasinya pemerintah desa tidak diperkenankan
melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapakan dalam
peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam

jtrnlah

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah

desa.

junlah uang dalam kas desa ditetapakan oleh peraturan
bupati/walikota. (Pemendagri nomor ll3l2}l4, bab 5, bagian kedua

Pengaturan

pelaksanaan, pasal 24,15, dan 26)

b. Pelaksanaan pengeluaran/belanja
Prioritas belanjalpengeluaran sesuai dengan musyawarah desa yang telah
disepakati atau sesuai prioritas pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupatedkota" sesuai RKPDes yang akan terealisasikan melalui

APBDes. Pengeluaran desa yang mengakibatkan boban APBDeS tidak bisa
dilakukan sebelum penetapan APBDes sebagai peraturan desa. Pengeluaran desa

tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Biaya tak
terduga harus lebih dulu dibuat rancangan biaya anggamn yang telah disahkan

oleh kepala desa. Pengajr:an pendanaan harus disertai dokumen

rancangan

anggamn biaya" pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja dengan buku pembantu

kas kegiatan. Hal
pelaksanaan

ke

ini

giatan desa.

dilakuakan sebagai bentuk pertanggung jarvaban

16

c.

Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pengajuan pendanaan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan

melampirkan

: Surat Permintaan pembayaran (spp), pernyataan

pertanggungiawaban dan lampiran bukti transaksi. Diajukan kepada sekertaris
des4 verifikasi RAB yang diajukan, dilakukan penelitian SPP, menguji kebenaran
perhittrngan tagihan atau beban APBDes yang tercantum dalam SPP, menguji
ketersediaan dana untuk kegiatan,

jika

SPP tidak memenuhi persyaratan maka

SPP boleh ditolak. Pengesahan RAB oleh kepala desa,

jika

kepala

desa

menyetujui permintaan pembayaran dana kegiatan, maka bendahara

desa

melakukan pembayaran, disertai bukli catatan pembayaran. Penyertaan seluruh
penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemendagri nomor I
bab 5, bagran kedua pelaksanaan, pasal

27

13 /

201 4,

,28,29,30, dan 3l )

d. PengadaanBarang dan Jasa
Pengadaan barang dar/jasa

di desa diatur dengan peraturan bupatiiwalikota

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam

Permendagri nomor

ll3l20l4,

bab 5 bagian kedua pelaksanaan, pasal 32. Dengan

demikian bupatilwalikota berkewajiban menerbitkan tentang tata cara dan
ketentuan pengadaan barang dan jasa. Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa
dilakukan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan materi maupul
bahan yang tersedia didaerah setempat. Adapun

jika tidak dilalrukan secara

swakelola, maka dapat dilimpahkan kepada pihak yang dianggap mampu
melaksanakan pekerjaan. Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa setiap desa

wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan des4
pembenhrkan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) harus sinkron dengan

pembayaran oleh bendahara desa.

proses
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e.

Perubahan APBDes

Diatur dalam Permendagri nomor l 13 tahm 2014, pasal 33, perubahan
APBDes dapat dilakukan oleh sebabsebab sebagai berikut:
Sebuah keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis

belanja, keadaan yang menyebabkan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (sil-pA)

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Apabila te{adi
penambahan dan/pegurangan dalam pendapatan desa pada tahun be{alan, jika

terjadi peristiwa khusus, sebagai contoh: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan apabila terjadi
perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupatenlkota. Perubahan APBDes sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, tata
cara pengajuan perubahan sama dengan tata cara penetapa APBDes.

f.

Bantuan keuangan setelah perubahan APBDes
Bantuana keuangan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah

dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disaltrkan setelah penetapan
peraturan desa tentang perubahan APBDes. Perubahan diatur dengan peraturan

kepala desa tentang perubahan APBDes. Perubahan APBDes diinformasikan
BPD.

2.2.3 Penatausahaan

Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya

dilahrkan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan
terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara
desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksitransaksi
keuangan yang teqadi (BPKP, 2015: 90).

Menurut Shuida dalam Herybertus (2018), '?enatausahaan dilakukan oleh
bendahara desa dan

wajib melakukan pencatatan

di setiap penerimaan

dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara

1B

desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan pertanggungiawaban.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya."

Penatausahaan penerimaan

dan pengeluaran kas,

bendahara

desa

menggunakan buku kas umum untuk transaksi yang bersifat tunai. Buku kas
pembantu pajak digunakan untuk pencatatan yang berasal dari pungutan dan
penyetoran pajak, dan buku bank digunakan untuk transaksi penerimaan/pengeluaran

melalui pihak bank/transfer.

a)

Penatausahaan penerimaan desa

Penerimaan desa yang bersifat tunai, terdapat tanda bukti kuitansi tanda terima

yang dicatat bendahara desa pada buku kas umum, sementara transaksi penerimaan
yang bersifat transfer, maka bukti transaksinya berupa nota kredit atas dana yang
masuk ke rekening kas desa, dan dicatat di buku bank. Agar dapat dilaporkan dalam

Realisasi APBDes, maka bendahara desa perlu mencatat dalam buku rincian
pendapatan.

b)

Penatausahaan belanja desa

Dikeluarkan oleh bendahara desa, bersifat tunai, terdapat bukti transaksi berupa

kuitansi pengeluaran dicatat pada buku kas umum, untuk belanja yang bersifat
transfer langsung pihak ketiga dan dicatat dalam buku bank. Selain itu bendahara
desa wajib mencatat potongan pajak pada transaksi belanja desa sesuai nominal yang

tertera pada bukti transaksi.

c) Penatatxahaan

pembiayaan desa

Dilakukan pembukuan realisasi anggilarL baik untuk pembiayaan penerimaan
ataupun pembiayaan pengeluaran. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan
berguna pada saat pelaporan Realisasi APBDes. Pelaporan dilakukan sesuai
perafuran, secara tertib dan runtut.
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d)

Dokumen penatausahaan oleh bendahara desa

Bendahara desa tidak memerlukan buku pembantu

laiq baik buku pembantu

panjar maupun buku pembantu rincian objek belanja. Buku pembantu panjar
digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana

kegiatan. Sementara buku pembantu rincian objek belanja dapat ditemukan pada
dokumen SPP terakhir yang juga dicatat oleh pelaksana kegiatan.

e)

Laporan bendahara desa

Diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35,

penatausahaan

dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluzran, serta melakukan tutup buku akhir bulan secara tertib.

Bendahra desa wajib mempertanggungawabkan uang melalui

laporan

pertanggungjawaban. Laporan pertanggrurgjawaban yang disetorkan setiap bulan

paling lambat tanggal 10 bulan berikutny4 kepada kepala desa, Dilanjutkan pasal 36,
menyatakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas
umurn, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

t)

Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan

Pencatatan buku kas pembantu kegiatan dan laporan kegiatan saat kegiatan telah

usai adalah penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Penerimaan dari
bendahara desa maupun dari swadaya masyarakat dicatat dalam buku kas pembantu.

Pelaksana kegiatan juga mencatat atas pengeluaran belanja, baik belanja atas
barany'jasa maupun belanja modal. Sementara saldo tersisa diserahkan kepada
bendahara desa, disertakan bukti yang sah dan lengkap baik untuk transaksi
penerimaan maupun pengeluaran.

g)

Kode rekening

Terdiri atas kumpulan akun secara lengkap yang digunakan dalam pembuatan
proses perencaruum, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Kode rekening

adalah alat unhrk mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan, sehingga
menghasilkan pelaporan yang konsisten.
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Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP: 2015)

tujuan pembakuan kode rekening adalah mengakomodasi proses

manajemen

keuangan dengan anggaran berbasis kinerja supaya diperoleh:

a.

Perencanaan anggamn pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara

proporsional, transparan dan profesional;

b.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel; dan

c.

Laporan keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggamq
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam laporan keuangan.

2.2.4 Pelaporan Dan Pertanggungiawaban Keuangan

Desa

Kepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan atas tugas,
kewenangan,

hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa yang

disampaikan kepada BPD maupun ke bupati/walikota.

l)

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes

Laporan disampaikam camat kepada bupatilwalikota, terdiri dari laporan
semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semcster

pertama, laporan

ini berisi gambaran realisasi pendapatan,

belanja dan

pembiayaan selama somostor pertama, dibandingkan target dan anggarannya-

Laporan

ini

disampaikan paling lambat akhir Bulan Juli tahun bedalan.

Sedangkan laporan semester

akhir tahun

menggambarkan realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, bersifat akumulatif

hingga akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungiawaban

realisasi

pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang

ditetapkan dalam perattran desa, disampaikan camat kepada bupati/walikota
setiap akhir tahun. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 113

tahun 2014 pasal 41, bahwa laporan pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun
anggaran berkenaan.
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2)

Laporan realisasi penggunulan dana desa

Disampaikan

tiap

semester,

dari laporan desa disampaikan

kepada

bupati/walikot4 diteruskan kepada menteri keuangarq tembus menteri yang
menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat Bulan
Maret tahun anggaran sela4iutnya.
3

) Laporan pertanggrurgj awaban real isasi pelaksanaan APBDes
Disampaikan secara periodik kepada BPD yang telah disepakati awal tahun
dalam bcntuk peraturan desa. Disampaikan secara tertulis paling lambat tiga
bulan setelah berakhimya tahun anggaran sesuai Peraturan Pemerintah nomor

43 tahun 2014 pasal 51. Dilarnpiri LPJ APBDes tahun berkenaan, laporan
kekayaan milik desa per 31 Desembor tahun berkenaan, dan format laporan

progam pemerintah dan pemda yang masuk

4)

desa.

Informasi kepada masyarakat
Pelaksanaan pembangunan termasuk keuangan yang dilaksanakan oleh
pemerintahan daerah harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk
transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Informasi

pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDes

ini

dilakukan secam

tertulis, sesuai ketentuan dan keterbukaan publik. Diantara

bentuk

keterbukaan atau transparansi adalah penggunarm media yang mudah diakses

oleh masyarakat, diantaranya adalah papan pengumuman dan bisa juga
informasi lainnya.

2.3

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014

dikelola dengan dasar asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan
secara tertib dan disiplin anggamn. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan des4

harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agff

penyelenggaraan
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pemerintahan, pelaksanaan pembangunan des4 pembinaan masyarakat desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga visi
desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliyansyah

&

Rusmianto

dalam Stefanus, 2018: 36).

l)

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah memberikan
informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan menurut United

Nation

Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2010: 76) menyatakan bahwa
keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapatkan informasi. Su,atu informasi

yang diperoleh sesuai dalam kepentingan masyarakat secara langsung

dapat

diperoleh kepada semua yang membutuhkan. Akuntabilitas (Accountibility) ialah

kewajiban dan tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelol4
menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan
kepada pemberi amanah.

Transparansi secara harifah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh,
dengan demikian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan
suatu proses kegiatan (Arifin: 2015). Ditambahkan oleh Widodo (2015: 35) bahwa

transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat turtuk memperoleh informasi yang
benar,

jujur dan tidak dislaiminatif tentang penyelenggaraan pemerintah

desa dengan

tetap memperhattkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa anggaran dalam pembangunan
transparansi dikatakan transparan, apabila memenuhi kriteria berikut ini:

1.

Terdapat pengunuman kebijakan anggaran;

2. Tersedia
3. Tersedia

dokumen anggaran dan mudah diakses;
laporan pertanggungiawaban yang tepat waktul
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4. Terakomodasinya suara/usulan masyarakat; dan
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Asumsinya bahwa semakin transparan pengelolaan keuangaq maka
pengawasan terhadap kebijakan publik akan semakin meningkat disebabkan adanya

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Tertulis dalam Peraturan Pemerintah

nomor

7l

tahun 2010 batasan transparansi adalah pemberian informasi keuangan

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatanya pada peratwan perundang-undangan. Alasan mengapa
transparansi diperlukan adalah:

a)

Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
publik.

b) Mewujudkan

penyelenggaraan neg.ua

yang baik dan

dapat

dipertanggungi awabkan.

c) Mendorong pemerintah untuk

menghasilkan layanan publik yang

berkualitas.

Makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut Arifin
(201s) adalah:

a)

Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat

Satah satu cara wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah

dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat mulai dari pembuatan kebijakan
hingga pelaksanaan

b)

ke

giatan.

Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggarium pemerintah

yang baik dan mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme (KKN)
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Faktor terjadinya KKN adalah karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat,
sehingga

KKN terus terjadi. Dilakukannya transparansi pemerintahan desa oleh

pemerinta[ da]am hal ini adalah pemerintah desa wajib memberikan informasi yang
berkaitan dengan desa itu sendiri. Hal ini adalah supaya tercapainya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

2)

Akuntabel

Mentrut Widodo (2015: 35) bahwa akuntabel adalah perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungiawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan

hal tersebut akuntabilitas adalah kewajiban

untuk

memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja serta tindakan
seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak meminta
pertanggungiawaban. Menurut

Ayu (2014) akuntabilitas akan semakin baik jika

didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat,
handal, tepat waktq serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, kaitannya dengan
masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sukasmanto dalam

Lirn

2017).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungiawaban yang
dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo: 2010). Sebagaimana dikutip oleh Stefanus

(2018: 40-41) menurut Ellwood (1993) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang
harus dipenuhi organisasi sektor publik, diantaranya yaitu:
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a. Akuntabilitas kejujuran

dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan.
Sedangkan akuntabilitas hukum berhubungan dengan jaminan kepatuhan
terhadap peraturan dan hukum lain dalam penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses dan hubungannya dengan prosedur yang dipakai dalam
pelaksanaan wewenang sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi

akuntansi, manajemen, dan administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi
dalam pemberian pelayanan publik yang responsif, cepat, dan biaya murah.

c. Akuntabilitas prognrm
Mengenai pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak, serta pertimbangan
langkah alternatif dengan biaya minimal namun mampu memberikan hasil yang
optimal.

d.

Akuntabilitas kebijakan
Terkait pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan-

kebijakan yang diambil kepada DPR/DPRD serta masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan mampu membantu penilaian pertanggungjawaban
pemerintah dalam hal laporan keuangan, pemberian informasi yang tepat dalam
pengambilan keputusan ekonomi, dan mampu mendorong pemerintah meningkatkan
kualitas ke{a yang berorientasi pada kepentingan publik.

3)

Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Rosy,2017: 590). Dalam pengelolaan

keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sejatinya
masyarakatlah yang paling tau tentang apa yang mereka bututrkan dan tentang

permasalahan yang sedang lingkungan mereka hadapi. Lembaga yang bisa
membantu masyarakat dalam menyampaikan usulan adalah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
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Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan nega.ra merupakan hak dan
tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih (UU No.28 Tahun 1999 Pasal 8). Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka
masyarakat ikrrt mengawasi penyalahgunaan wewenang seperti Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN), maupun pelanggaran lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa partisipasi publik adalah
adanya keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat

dalam suatu kegiatan dari perencaruuln sampai dengan evaluasi

pelaksanaan

(Depdiknas, 2001: 831). Sejalan dengan itu partisipasi adalah keterlibatan aktif dari
masyarakat dalam pengambilan kepufusan, perencanaa, pelaksanaan, dan evaluasi
kegiatan pembangunan daerah mereka sendiri (Samah
1

& Arief,

dalam Mira, 2019:

11).

Keikutsertaan masyarakat mempunyai dampak yang baik dalam peningkatan

kinerja pemerintahan, kalena adanya komunikasi antara masyarakat dan aparat
pemerintah menentukan pengambilan keputusan prioritas yang diperlukan, sehingga

hal ini juga meningkatkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

pemerintah.
Sebagaimana dikutip Hendra dalam bukunya "Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah Prespehif Hukum dan Demokrasi,20ll: 240-241).

Richard C Box mengemukakan partisipasi publik harus sampai pada tingkat daerah
dengan alasan sebagai berikut:

a)

Prinsip jangkauan (the scale principle)

Ada beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah pusat dan

ada

beberapa fungsi yang lebih tepat diatur pemerintah daerah. Jika penyelenggaraan
suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar sebaiknya

diberikan pada tingkat desa karena lebih aktif dan efektif.

b)

Prinsip demokrasi (the democracy principle)

Pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan partisipasi
masyarakat. Prinsip

ini

menekankan perlturya pembahasan kebijakan dan
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pengarnbilan keputusan secara terbuka dan bebas. Partisipasi masyarakat
merupakan kunci penyelenggaraan prinsip demokrasi.

c) Prinsip akuntabilitas

(the accountability)

Pemerintahan pada dasarnya adalah

milik

masyarakat, oleh karena itu

akuntabilitas publik berarti pertanggungiawaban kepada masyarakat sebagai
pemilik pemerintahan untuk mencapai akuntabilitas publik.

d)

Prinsip rasionalitas (the rationality principle)
Proses partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah harus ditanggapi

secara rasional. Pengertian rasionalitas dalam

hal ini lebih mengacu

pada

kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang

memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat urhrk
menyatakan pendapatnya, perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul,
dan penghargaan atas perbedaan pendapat.

4) Tertib dan disiplin

anggaran

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2015:
35), definisi tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa

dikelola dalam masa satu tahun, antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
(Permendagn No.113 Tahun 2014 Pasal 2).
Penulisan rencana anggaran keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa

dalam bentuk APBDes. APBDes berisi tentang rencana pembangunan desa sec.ua
berkelanjutan. Sekertaris desa dibantu kepala desa membuat APBDes selambat-

lambatnya Bulan Oktober tahun tenebut, untuk kemudian diserahkan kepada
bupati/walikota dan dilakukan evaluasi sebelum akhirnya APBDes disahkan.
Pengertian APBDes adalah rencana ketrangan tahunan pemerintahan desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan

badan

permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah

perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan

dan

mempertanggungjawabkan

28

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri nomor 37 tahtn
2007).

Menurut Bastian dalam Stefanus (2018: 49) terdapat beberapa prinsip disiplin
anggararL diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kemandirian
Mengupayakan peningkatan sumber-sunber pendapatan sesuai dengan
potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada orang lain (contohnya
keterganhrngan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat).

b. Prinsip prioritas
Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama
pembangunan daerah.

c.

Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran

Menyediakan pendanaan dan penghematan yang mengarah kepada skala
prioritas.

2.4 PenelitianTerdahulu

l)

Penelitian Wieda Damayanti (2018) Universitas Muhammadiyah

Surakarta. Judul penelitian transparansi dan aktrrtabilitas pemerintah desa dalam
pengelolaan alokasi dana desa, studi kasus di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung,
Kecamatan Batuwamo, Kabupaten Wonogiri. Variabel dalam penelitian

ini

adalah

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deslcriptif. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan ADD di Desa Tengiri telah
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dibuktikan dengan pencatatan

kas keluar dan masuk mudah diakses, serta adanya papan pengumuman kegiatan
desa, sedangkan untuk Desa Sumberagung, terdapat kekurangan dalam penerapan
transparansi, dibuktikan dengan pencatatan kas masuk dan kas keluar yang belum
dapat diakses secara mudah oleh masyarakat serta tidak adanya paparl pengumuman
tentang kegiatan desa yang sedang dilaksanakan. Aktrntabilitas pengelolaan ADD di
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Desa Tengiri dan Desa Sumberagung telah sesu,ai dengan Permendagri Nomor 113

Tahun 2A14, dibuktikan dengan Rapeberdes APBDes yang dimusyawarahkan kepala
desa dengan BPD, serta perwakilan masyarakat dalam musyawaratq selain itu dalam

forum musyawarah pemerintah desa terbuka dalam menerima usulan yang diajukan
oleh perwakil an masyarakat.

2)

Skripsi Herybertus Yudha Pradana (2018) Universitas Santa Dhrma

Yogyakarta. Judul penelitian analisis penerapan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Studi kasus di

Desa Jatimulyo, Kecamatan Giri Mulyo, Kabupaten Kulon Progo. Variabel dalam

penelitan

ini

adalah kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri

nomor 113 tahun 20T4. Teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan

wawancrua, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah

teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, bahwa secara umum pengelolaan

di Desa Jatimulyo sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014,
hanya sqa dalam perencanaan APBDes masih ditemui keterlambatan dalam
keuangan

memperoleh kesepakatan bersama. Dalam proses pelaksanaan masih ditemui
beberapa ketentuan yang belum sesuai, dintaranya adalah tidak semua transaksi

penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desq operasional

pegawai masih termasuk pengeluaran desa, bolehnya SPP dilaliukan sebelum
barany'jasa diterim4 serta adanya kerlambatan dalam menyampaikan laporan
realisasi dan penanggungawaban APBDes.

3) Skripsi

Riska Apriliana (2017) Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Judul penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governonce.

Studi kasus di Desa Ngombakan. Variabel dalam penelitian ini adalah deslcipsi
pengelolaan ADD dalam mewujudkan good governance. Metode analisis yang

digunakan adalah deskriptif kuatitatif, menggunakan metode studi

kasus

pengamatan. Jenis data yang digunakan data subyek (self report data) stxrber data
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yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian,
bahwa secara umum telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaanya telah sesuai dengan Permendagri nomor

ll3

tahun 2014. Maka sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa

Ngombakan dapat dikatakan fransparan dan akuntabel.

BAB
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Metode Penelitian
Jenis penelitian

ini adalah studi kasus. Penelitian dengan menggunakan studi

kasus adalah penelitian secara integrative dan komperehensif agar dapat diperoloh

pcmahaman mendalam mengenai individu beserta masalah yang dihadapiny4
dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri
yang baik (Rahardjo dalam Stefanus, 2018: 51).
Jenis penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain
secara holistic, dan dengan cara mendeskrepsikan dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode atamiah (Lexy J. Moleong,2A72:6). Ditambahkan oleh Sugiyono (2014:

l)

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilalnrkan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif dan hasil penelitian data lebih menekankan malara daripada generalisasi.

3.2

Instrumen Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi pengelolaan keuangan berdasarkan

asas

transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggamn dilakukan di Desa
Gunan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Guna menopang pembiayaan
pencapaian tujuan pembangunan desa, faktor keuangan menjadi perhatian penting.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaafl, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pedoman pengelolaan
keuangan desa telah tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
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Peneliti akan mengevaluasi sejauh mana transparansi yang dilalrukan pemerintah
desa kepada masyarakat, tingkat akuntabilitas atau pertanggungfawaban pemerintah

desa kepada masyarakat, sejauh mana keterlibatan dan peran masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti akan melihat apakah pengelolaan
keuangan desa telah mengacu dan berpedoman pada atruan yang berlaku.

Penelitian dilakukan selama 3 btrlan, dimulai Bulan Desember tahun 2019
sampai dengana Bulan Februari tahun 2020, Melibatkan aparatur desa, mulai dari

kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan berbagai staff lainnya. Dalam

penelitian ini, untuk mengevalusai pengelolaan keuangan desa, peneliti
menggunakan beberapa indikator untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil

penelitiaq sebagaimana yang akan dibahas pada uraian selanjutnya.

3.3

Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumer data yaitu dengan data

primer dan data sekunder seperti dijelaskan berikut ini

1)

:

Data primer

Data primer penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi yang
langsung dilakukan oleh peneliti.

2)

DataSekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berupa data Monografi Desa
Gunan, APBDes, LPJ APBDes dan RKPDes.

Untuk memudahkan penelitian maka peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan
data, seperti dijelaskan berikut

1)

ini :

Wawancara
Wawancara adalah, proses memperoleh keterangan untuk fujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawanca"ra dengan

informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama atau
bisa juga disebut dengan wawancara semi terstnrktur.
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Peniliti dalam wawancara dibantu oleh alat perekam yang digunakan untuk
mengecek apabila pada kegiatan analisa ada informasi dan data yang tidak
sempat ditulis oleh peneliti, sedangkan narasumber wawancara dalam penelitian

ini terdiri dari kepala

desa, sekertaris desa, dan staff

lain di kantor Balai Desa

Gunan.

2)

Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilalcukan oleh peneliti dengan cara ikut
dalam kegiatan suatu objek penelitian untuk mengetahui secara rinci mengenai
pengelolaan keuangan Desa Gturan. Observasi yang dilalrukan dengan cara
mengamati kegiatan yang berlangsung

di Balai

pengelolaan keuangan desa. Dalam kegiatan

Desa Gunan terkait dengan

ini peneliti menulis

beberapa hal

yang dianggap penting dalam proses pelaksanaan lapangan yang terjadi, serta
bukti-bukti fisik dalam pengelolaan keuangan desa.

3)

Dokumentasi

Dokumentasi penelitian

ini

mengenai data pengelolaan keuangan Desa

Gunan, keseluruhan data diperoleh dari pemerintah Desa Gunan, data-data

menegenai penelitian diantaranya mengenai laporan pertanggunjawaban
anggaran desa, baik pendapatan atau belanja desa. Peneliti akan membuat salinan

keseluruhan data-data yang diperoleh dari perangkat desa, baik berbentuk

dokumen yang meliputi data APBDes, RPI\AlDes, RKPDes, serta berupa
kebijakan lainnya.

3.4

Teknik Analisis Data
Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data

yang berupa teks atau gambar. Untuk itu peneliti perlu mempersiapkan data tersebut

untuk dianalisis, melalrukan analisis-analisis yang berbeda,

memperdalam

pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat intrerpretasi makna

yang lebih hns akan data tersebtrt (Creswell dalam Herybertus, 2018: 22). Format
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deskriptif kualitatif dalam studi kasm tidak menyebar, melainkan hanya fokus pada
suatu permasalahan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menjawab
rumusan permasalahan "Apakah pengelolaan keuangan Desa Gunan telah sesuai
dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran?" maka
tahapan yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

a)

Mendeskrepsikan gambaran umum Desa Gunan

Pendeskrepsian bertujuan menggambarkan pengelolaan keuangan Desa
Gunan secara umum yang diproleh dari proes perencaninn sampai proses
pertanggungiawaban.

b)

Mendeskrepsikan

dan menganalisis hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi yang telah dilakukan

Peneliti melakukan pendeslcrepsian dan analisa mengenai hasil wawancara
yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa, mulai dari kepala

desa dan beberapa staff pegawai yang bekerja di kantor Balai Desa Gunan.

Peneliti mendeskrepsikan dan menganalisa hasil observasi yang dilakukan
dengan pengamatan langsung

di lapangan, yaitu rutinitas kegiatan di Kantor

Balai Desa Gunan, dilanjutkan pendeskrepsian dan analisa

dokumen-

dokumen berupa gambar, tulisan, kebijakan maupun atruan-aturan desa.

c)

Perbandingan analisis hasil wawancar4 observasi dan dokumentasi

Pembandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan asas

pengelolaan keuangan desa, yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif,
tertib dan disiplin anggaran.
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Hasil analisis dilakukan dengan beberapa indikator, diuraikan sebagai berikut:

1)

Transparansi

Indikator yang digunakan untuk menilai transparansi menurut Kristianten
(2006), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa
indikator:

a.
b.

Kejelasan dan kelengkapan informasi.

c.

Keterbukaan proses.

d.

Kerangka regtrlasi yang menjamin transparansi.

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

Menurut Bastian dalam Stefanus (2018) indikator transparansi meliputi

a.

:

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan organisasi sektor publik.

Sementara indikator transparansi menurut Zeyn dalam Stefanus (2018) adalah
sebagai berikut

:

a. Keterbukaan keuangan.
b. Keterbukaan pengambilan keputusan.
c. Keterbukaan operasional.
2)

Akuntabel

Indikator minimum yang digunakan untuk menilai akuntabilitas menurut
Dadang (2017), sebagai beriktrt

:

a. Adanya kesesuaian data antara pelaksanaan

dan standar prosedur

pelaksanaan.

b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas
pelaksanaan kegiatan.

c.

Adanya output dan outcome yangterukur.

kesalahan/kelalaian
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Menurut Bastian dalam stefanus (2018) indikator penilaian yang digunakan
untuk menilai akuntabilitas meliputi

:

a. Kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh.
b. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan
masyarakat.

Sementara indikator akuntabilitas menurut Zeyn dalam Stefanus (2018)
adalah:

a, Pelaporan.
b. Menilai pertangguugjawaban,

c. Memberi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai
lainnya.

3)

Partisipatif

Indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian partisipatif menurut Bastian
dalam Stefanus (2018: 57) sebagai berikut:

a.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam
pembangunan I ingkurgannya.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

masukan

(kitik dan saran)

untuk pembangrrnan daerah.

c.

Te{adinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli
terhadap setiap I angkah pembangunan.

Menurut Zeyn dalam Stefanus (2018: 57) indikator partisipasi:

a. Pengambilan keputusan yang demokratis.
b. Kebebasanberpendapat.
c. Keterlibatan masyarakat.
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4)

Tertib dan Disiplin Anggaran

Indikator yang harus dipenuhi dalam tertib anggaran menurut Bastian dalam
Stefanus (2018: 58) sebagai berikut:

a.
b.

Berdasarkan program.

c.

Sebagai alat motivasi kine{a pegawai.

Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Zeyn dalam Stefanus (2018: 58) sebagai beriktrt:

a. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip

penganggaran

dan peraturan-peraturan yang berlaku.

b.

Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen
dan bukti pendukurg anggaran.

3.5

Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data pada penelitian

ini

menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data

dengan

memanfaatkan sesuatu yang lain dilu,ar data ifu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data (Lexy J. Moleong,2009: 330).

Menurut Paton (1978) dalam Stefanus (2018: 53) bahwa triangtrlasi dapat
dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

l.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2. Membandingkan

apa yang dikatakan orang didepan umum dengan

apa yang dikatakan secara pribadi.

3.

Membandingkan apa yang dikatakan onmg-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
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4. Membandingkan

keadaan dan prespektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat bias4
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan
orang pemerintahan.

5.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
bersangkutan.

Lexy J. Moleong (2009) menyatakan bahwa triangulasi sumber data mampu
memberi kesempatan dilakukannya berbagai hal sebagai berikut:

1)

Penilaian hasil penelitian dilalrukan oleh responden.

2) Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data.
3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
4) Memasukkan informasi dalam kancah penelitian, menciptakan
kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis
data.

5) Menilai kecukupan

menyeluruh data yang dikumpulkan.

BAB TV

ANALISIS DATA DAN PEMBAIIASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Desa Gunan merupakan salah satu desa di Kecamatan Slogohimo, Kabupaten

Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dibentuk tahun 1945. Desa Gunan memiliki h,as
wilayah sekitar 229.63 ha. Secara geografis Desa Gunan berbatasan dengan wilayah
sebagai berikut:
Sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Karang.
Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sedayu.
Sebelah selatarq berbatasan dengan Desa Slogohimo.
Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tanggulangin, Jatipurno
Secara Administratif wilayah Desa Gunan

terdiri dai 4 dusun, yaitu Dusrm

Duren, Dusun Gunan, Dusun Bulak Wetan dan Dusun Bulak Kulon, serta terdiri dari

8 rukun warga, dan 22 rukun tetangga. Desa Gunan be{arak 2 km dari
pemerintahan kecamatan, 40 km dari pusat pemerintahan kota dan, 150

pusat

hn dari

ibukota provinsi. Secara umum tipologi Desa Gunan terdiri dari persawahan.
Berdasarkan klasifikasinya Desa Gunan termasuk Desa Swakarya yaitu desa yang
sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, dan kelebihan produksi sudah mulai

d|ual

ke daerah-daerah lainnya.

Data demogmfi Desa Guran menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun
2018 sejunlah 3.243 jiwa, terdiri dan l.664laki-laki dan 1.579 perempuan, dengan

jumlah angkatan kerja sebanyak 1.707 orang. Karena tipologi Desa Gunan sebagian
besar berupa persawahan maka, sebagian besar masyarakat Desa Gunan bermata
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pencaharian sebagai petani, meskipun ada juga masyarakat yang menggeluti usaha

selain bertani. Berikut adalah data pekerjaan masyarakat Desa Gunan berdasarkan
data monografi tahun 2018

Tabel

4.l DataPenduduli

No

:

Desa Gunan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018

Jenis Pekerjaan

Jumlah

I

Petani

984

2

Buruh tani

135

3

Karyawan

49

4

Wiraswasta./pe dagang

16

5

Tukang

381

6

Peternak

2

7

TM

8

Pensiunan

9

Nelayan

10

Jasa

3l

l1

Pengrajin

75

t2

Peke{a seni

l3

Lainnya

18

261

Sumber : Data Monografi Desa Gunan Tahun 2018

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Gunan telah memahami bahwa
kesejahteraan hidup bisa dimulai dari pendidikan yang baik. Maka

dari itu

masyarakat Desa Gunan menganggap bahwa pendidikan termasuk dalam prioritas
utama, namun sarana dan prasarana pendidikan Desa Gunan masih sangat minim,

terbukti dari jenjang pendidikan tertinggi yang bisa ditempuh di desa ini adalah
setara Sekolah Dasar (SD) saja. Letak Desa Gunan yang tidak terlalu jauh dari pusat

kota didorong sarana pendidikan yang masih minim, maka sebagian

besar

mela4iutkan pendidikan ke kota kecamatan maupun dikecamatan lain. Sementarq

4l

untuk masyarakat yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, biasanya
memilih untuk melanjutkan di Kota Surakarta maupun Yogyakarta. Berikut data
tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa
Gunan tahun 2018.

Tabel 4.2DataTingkat Pendidikan Desa Gunan Tahun 2018

Tingkat Pendidikan
Taman Kanak-Kanak
Sekolah Dasar/ Sederajat

Jumlah
130

1.538

SMP/ Sederajat

l7

SMA/ Sederajat

306

Akademi D1-D3

53

Sarjana

36

Pasca Sarjana

36

Sumber : Data Monografi Desa Gunan Tahun 2018.

Tabel 4.3 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan Desa Gunan 2018
Sarana Dan Prasarana

Jumlah

Perpustakaan Desa

1

Gedung Sekolah PAUD

1

Gedung Sekolah TK

I

Taman Pendidikan

Al Qur'an

Gedung SD/Sederalat
Gedung SMP/Sederajat

Gedung SMA/ Sederajat
Gedung Perguruan Tinggi
Sumber : Data Monografi Desa Gunan Tahun 2018.
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Untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat juga memerlukan

sararur

dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana dan
prasarana ibadah, sarana dan prasarana umurn, saftma dan prasarana kesehatan.

Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Gunan berdasarkan
data monografi tahun 2018.

Tabel 4.4Data Sarana Dan Prasarana Ibadah Desa Gunan Tahun 2018

Sarana Dan Prasarana Ibadah
Masjid

Jumlah
6

Gereja
Wihara

Klenteng
Mushola

3

Pura
Sumber : Data Monografi Desa Guna Tahun 2018.

Tabel 4.5 Tabel Data Sarana Dan Prasarana Umum Desa Guran Tahun 2018
Sarana Dan Prasarana Umum
Sarana Olahraga

Jumlah
1

Sarana Kesenian/ Kebudayaan

Balai Pertemuan

1

Pasar Desa

Sumur Desa

1

Sumber : Data Monografi Desa Guna Tahun 2018

4.2 Deskripsi Pemerintahan Desa Gunan
Pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala
desa. BPD dibentuk pada desember 2012 melalui rapat musyawarah pembentukan
secara klamasi yang selanjtrtnya diajukan kepada bupati. Jumlah personal anggota
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BPD Desa Gunan adalah seberryak 11 orang yang masing-masing wakil dari empat
dusun. Sedangkan Kepala Desa Suyadi yang menjabat pada periode

Mei

2013

sampai dengan saat ini. Hubungan ke{a antara kepala desa dan BPD sampai saat ini

berlangsung baik sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dapat be{alan
dengan baik.

Kepala Desa

SUYADI

P€rmusyawaratan

Sekertaris Desa
PARTIMNGSIH

DrnUmum
Kasi
Kaur Pererncanaan

Kesejahteraan

ARIS

YEMR

LINA

Kasi
Pemerinuhan
S

SRI

Kaur Keuangan

JI.]MINI

Kasun

Kasrm

Kasr.ur

Kasun

RIBUT P

MARMIN

TRIYONO

SI]MARM

Sumber : Pemerintahan Desa Gunan Tahun 2020

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Gunan

L

M

4.3

Tugas Dan Wewenang Aparatur Desa

4.3.1 Kepala Desa
Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
des4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018
bahwa kepala desa mempunyai kewenangan

:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatakan pengeluaran

atas beban

APBDes.

d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanj utan (DPAL).

f

Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAKDes), dan

g.

Menyetujui SPP.

4.3.2 Sekertaris

Desa

Selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, sekertaris
desa

memiliki kewenangan sebagai berikut

:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa.
b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD, perubahan, dan
pertang gungi awabanny a.

c.

Pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan APBDes.

d. Penyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes.
e. Verifikasi bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
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4.3.3 Kepala

Bagian

a. Penyusun rencana

pelaksanaan pembangunan

yang

menjadi

tanggungjawab masing-masing kepala bagian.

b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan APBDes.
c. Melalnrkan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran
kegiatan.

d.
e.

Melaporkan perkembangan kegiatan kepada kepala desa.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

4.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Gunan

Visi dan misi pembangunan desa drjadikan sebagai

dasar dalam pembuatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memuat kebijakan
pembangunan, arah keuangan desa, kebijakan umum des4 kebijakan umum program,

program Satuan Ke{a Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas

kewilayahan disertai dengan rencana ke{a. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) yang diajukan harus memperhatikan aspirasi
masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disampaikan

kepala desa kepada pemangku kepentingan seperti, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), tokoh masyarakat,

tokoh agama dan sebagainya. Setelah menerima RPJMDes maka pemerintah desa

melakukan musrenbangdes dengan mengundang Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat.

Setelah RPJMDes terbentuk, kemudian pemerintah desa membentuk
RKPDes, berdasarkan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu
indikatif. Rancangan peraturan desa tentang RKPDes dibahas dan disepakati bersama
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oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa tentang RKPDes, dan setelah mendapat persetujuan maka kepala

desa memerintahkan sekertaris desa untuk mengkoordinasi program
Pembentukan RKPDes dan

RAB dUadiakn dasar dalam pembuaan

desa.

Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Penganggaran APBDes
dilakukan dari tingkat

duhlL yang setiap

padukutran akan memaparkan kegiatan

yang ingin direalisasikan. Barulah setelah itu BPD melakukan musyawarah des4
yang akan dipaparkan rencana kegiatan dari masing-masing dukuh. Pemerintah desa

memilih berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan
mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Setelah itu pemerintah desa
mengadakan musrenbangdes yang akan menetapkan Rencana Anggaran Belanja

(RAB) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi RAPBDes.
RAPBDes akan diserahkan kepada kecamatan, unnrk dilakukan evalu,asi
berkaitan dengan RAPBDes yang telah ditetapkan. Jika telah disetujui oleh
kecamatan maka RAPBDes ditetapkan menjadi APBDes yang akan menjadi

pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan desa yang sudah dianggarkan
sebelumnya. Kegiatan

ini akan dilaksanakan

saat dana yang dianggarkan sudah cair

ke rekening desa. Dana tersebut bersumber dari dana desa, bagian dari hasil pajak
dan retribusi kabupater/kota, alokasi dana desa, dan bantuan provinsi. Dana cair
secara bertahap yaitu, 20oh, 40oh dan, 40Yo. Dana hanya bisa cair setelah laporan

pertanggungjawaban selesai dilaporkan. Dari dana tersebut hanya 70o/o saja yang

boleh dibelanjakan, sedangkan 30o/o sisanya diperuntukkan bagi operasional

desa.

Untuk pencairan dana tim pelaksana kegiatan akan membuat strat permintaan
pembayaran (SPP) dan surat pemyataan tanggungjawaban belanja yang akan

diverifikasi oleh sekertaris desa. Dokumen dirangkap tiga,yang diperuntukkan bagl
bendahara desa, sekertaris desa, dan

tim pelaksana kegiatan, termasuk buku

kas

pembantu yang berfungsi memudahkan bendahara desa dalam mengarsip dana ymg
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keluar. Setelah disetujui sekertaris desa maka akan diserahkan kepada bendahara
desa untuk dicairkan dananya.

Setelah pelaksanaan kegiatan maka, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hann
membuat laporan pertanggungiawaban kegiatan kepada kepala desa. Laporan akan

dijadikan satu dengan laporan lainnya menjadi Laporan Pertanggungjawaban

(LP}

Laporan pertangggungjawaban akan dibahas bersama BPD, setelah disepakati maka

laporan akan diserahkan kepada pihak kecamatan sebagai laporan
pertanggungjawaban APBDes.

4.5 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Asas Transparan Akuntabet

Partisipatif Tertib Dan Disiplin Anggaran
Penelitian

ini

dilakuakan mulai tanggal

12 Desember 2019. Proses

pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara2 observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berkaitan dengan siklus pengelolaan
keuangan desa, seperti kepala desa, sekertariss desq bendahara desa, kaur dan kasi
bagian masing-masing. Pertanyaan dalam wawancara dimtrlai dari pertanyaan yang

bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang fokus pada asas-asas
pengelolaan keuangan desa. Pertanyaan yang disampaikan sebagian besar adalah
pertanyaan yang sama, guna mengetahui kredibilitas dan konsistensi dari setiap

informan selaku aparatur desa yang bertugas. Dari hasil wawancara yang peneliti
lakukan semua aparatur desa telah mengetahui pengelolaan keuangan desa secara
urnum, termasuk asas-asas pengelolaan keuangan desa.
Setelah ditanya apakah pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip
transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, hasilnya adalah sudah
dan dinilai penting untuk diterapkan gtura mewujudkan pemerintahan yang baik yang
secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya kepercayaan masyarakat
pada kine{a aparatur desa.
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4.5.1 Transparansi

Dari hasil wawancara bahwa Pemerintah Desa Gunan menerapkan asas
transparansi dengan berbagai cara. Pertamq bahwa Pemerintahan Desa Gunan telah

menggunakan Sistem Informasi Desa atau disingkat

SID

sebagal

waclatr

penyampaian informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam situs web dengan
rutma desagunan.,'cl ini, akan disampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah Desa Gunan. Cara yang kedua, adanya papan baliho yang terdapat
disamping kantor Balai Desa Gunan terkait rencana penggunaan APBDes sehingga
memudahkan masyarakat mengetahui pengguniuul anggaran desa. Ketiga, bahwa

dalam setiap pelaksanaan progr.Lm kegiatan berupa proyek pembangunan mak4
pemerintah desa akan meletakkan papan identitas atau papan pengumuman didekat
proyek yang sedang dike{akan disertai dengan jumalah dana dan sumber dana yang
dianggarakan untuk proyek tersebut. Setelah pengerjaan proyek selesai maka, akan

dibangun tanda berupa prasasti ditempat penge{aan proyek yang berisi tahun dan
sumber dana proyek tersebut. Setiap masyarakat juga diperbolehkan dan berhak
untuk mengakses informasi des4 hal ini sesuai denganjawaban partisipan berikut

:

"Setiap warga masyarakat berhak mengakses informasi yang ada mbah
kami terbuka saja, terutama bagian perencanaan, pemerintah desa akan
mengundang lembaga desa, seperti RT, RW, karang taruna, dan tokoh
masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi mereka dalam musrenbangdes." (Hasil wawancara dengan
Sekertaris Desa Gunan, 12 Desember 2019).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam pengelolaan keuangan, mulai

dari talrap perencilnaan sampai dengan pelaporan masyarakat diperbolehkan untuk
mengetahui informasi yang ada, maka jawabannya adalah bahwa masyarakat
diperbolehkan mengakses informasi dalam setiap tahapan, kecuali dalam pembuatan

dokumen-dokumen, pelaporan

dan

pertanggtrngjawaban, semua

itu

adalah
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tanggungiawab aparatur des4 dan bukan lagi menjadi ranah publik, sesuai dengan
jawaban partisipan berikut :

"...boleh mbak, tapi biasanya masyarakat hanya dilibatkan

dalam
perencanaan, pelaksanaan dan terima hasil saja, kan kalau pelaporan dan
pertanggungiawaban sudah tugas kita, jadi sudah tidak ada masyarakat
yang terlibat, biasanya hanya dalam musrenbangdes yang dilakukan 2 kali
setiap taun saja mereka aktif ikut." (Hasil wawancara dengan Sekertaris
Desa Gunan, 12 Desember 2019).

Diketahui bahwa minat masyarakat selama ini masih sangat minim dalam
mengetahui informasi desa, dan terkesan pasrah dengan ketentuan yang diberikan

oleh pemerintah desa. Unhrk ifu, pemerintah desa melakukan upaya turun kebawah

untuk mendukung program tercapainya transparansi desa, tercermin dari jawaban
partisipan berikut ini

:

"...kalau untuk datang ke kantor sangat sedikit mbak, tapi kita biasanya
membentuk lembaga masyarakat yang bisa mewadahi aspirasi masyarkat,
entah itu data kependudukan, keuangan ataupun program kegiatan, dan
semua itu cukup berhasil. Tetapi jika kita duduk dikantor saja maka hanya
beberapa saja yang datang mencari informasi."(Hasil wawancara dengan
Katr Perencan&m Desa Gunan, 12 Desember 2019).

Masyarakat belum berfikir kritis disebabkan persepsi masyarakat bahwa
aparatur desa lebih tau tentang unrsan pemerintahan, dan sudah menjadi kewajiban

mereka untuk melakukan tugasnya. Selain

itu informasi yang seringkali

dicari

masyarakat adalah pada kegiatan pembangunan, berupa talud dan rabat jalan di
masing-masing dusun. Prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan informasi sangat
mudah, bagi masyarakat desa maka mereka cukup pergr ke kantor balai des4 dan

akan ditindaklanjuti oleh perangkat desa. Selain itu aparatur desa tidak keberatan
apabila masyarakat ingin mengetahui informasi melalui srns atau whatsapp.
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Selanjutnya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat, apakah semakin
meningkat dari tahun ke tahun, maka secara umum partisipan menjawab bahwa

masih stabil. Hal tersebut karena tidak mungkin bahwa pemerintah desa bisa
memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat dengan keadaan masing-masing
yang berbeda. Jika pemerintah desa membuat peraturan yang baru maka akan selalu
dimusyawarahkan dengan masyarakat melalui rapat RT, yang dihadiri oleh kepala
dukuh, maupun BPD sebagai pendamping masyarakat.

Dalam observasi, peneliti menemukan bahwa masyarakat sangat mudah
mengakses informasi desa, terbukli dengan beberapa masyarakat yang sedang
membuat Karhr Tanda Penduduk (KTP) dan pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta
surat-surat lainnya, maka masyarakat hanya perlu datang ke kantor Desa Gunan
secara langsturg. Selain

itu

akses untuk pihak luar juga tidak terlalu sulit, peneliti

hanya perlu membuat surat pemyataan penelitian, foto kopi kartu tanda pendudulq
dan foto kopi kartu mahasiswa untuk bisa meminjam dokumen desa, bahkan peneliti

juga diperbolehkan mengkopi dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk bahan
penelitian.
Berbagai mirc{rm cara telah dilakukan Pemerintah Desa Gunan, dimulai dari
melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraarq memasang papan baliho

terkait pengelolaan APBDes, pemberian prasasti saat pembangunan proyek telatr
usai, hingga papan pengumuman pada setiap kegiatan proyek. Belum lama ini Desa
Gunan juga menerapkan Sistem Informasi Desa atau sering disebut SID, dengan

tujuan masyarakat bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan jangkauan
jaringan yang lebih lrras. Peneliti coba menelusuri situs web dengan kata kunci
gunandesa.id, maka peneliti mendapati informasi mengenai Desa Gunan. Menurut
pengamatan yang peneliti lahrkan bahwa SID masih dalam tahap pengembangan
sehingga belum banyak konten informasi yang terserdia. SID dikelola oleh perangkat
desa melalui surat keterangan kepala desa, seperti jawaban partisipan berikut

:
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"Untuk SID, pengelolaan dilakukan oleh perangkat desa mbak, bisa saja
dimbil dari pihak luar yang berkompeten dibidangny4 tapi untuk desa

sebenarnya

kita sudah ada surat keterangan kepala desa bahwa pengelolaan SID adalah oleh
perangkat desa."(Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Gunan, lz
Desember zA19}

Desa Gunan sudah terbuka dalam pengambilan keputusan. Hal

ini bisa dilihat

bahwa masyarakat lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah,

dalam pembuatan APBDes misalnya, maka akan diadakan musyawarah dusun dan
musyawarah desa, dengan mengundang perwakilan masing-masing dukuh maupun
masing-masing RT. Selain itu dalam perubahan peraturan desa maka pemerintah
desa selalu mengkonsultasikan dan membahasnya bersama masyarakat yang

diwakili

BPD. Pemerintah Desa Gunan selalu mengedepankan usulan dan pendapat dari
masyarakat karena mereka yang lebih tau dengan kondisi yang daerah mereka
butuhkan.
4.5.2 Akuntabel

Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan akuntabilitas. Pertanyaan

yang pertama mengenai bagaimana Pemerintahan Desa Gunan menerapkan

asas

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan des4

Desa Gunan telah menerapkan asas akuntabilitas. Sesuai pasal 35 Permendagri

nomor 113 tahrur 2014, bendahara desa wajib mempertanggungiawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungiawaban ini disampaikan
setiap bulan oleh kepala desa kepada kecamatan paling lambat tanggal

l0

bulan

berikutnya. Akuntabilitas juga tercermin dari pelaporan pertanggungiawaban yang

dilakukan setiap akhir tahun. Selain

itq

pelaporan setiap kegratan

yang

belum

dikerjakan, sedang dike{akan, dan telah selesai dike{akan selalu dilaporkan. Begitu

juga jika Pemerintahan Desa Gunan ingin melalrukan suatu tindakan
memperhatikan prosedu yang telah ditetapkan kabupaten.

selalu
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Dalam pembuatan laporan pertanggungiawaban, maka pemerintahan desa
melalarkan sosialisasi untuk membuat panitia lokal dari setiap dusun yang bertugas
sebagai crosscek barang, setiap kasi dan dusun memiliki program masing-masing

yang harus dipertanggungfawabkan kepada kepala desa yang akan memberikan
laporan pertanggungjawaban kepada bupati lewat kecamatan. Sebagaimana jawaban
informan berikut ini

:

"...warga kami sarankan untuk membentuk Tim Panitia Lokal (TPK). Untuk
masalah transparansinya juga kami sarankan untuk membuat tim penerima
barang, supaya dikemudian hari TPK koordinasi ke RT dan kita akan
crosscheck mengenai barang yang dikirim kepada panitia lokal. Kalau
masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, itu berarti dianggap
memang tujuan kita untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai" (Kepala Desa Gunan,
20 Februari2020).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya makq kepala desa wajib
menyampaikan laporan berupa laporan setiap bulan, laporan semester, serta laporan

pefianggungiawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun. Laporan diserahkan

kepada camat yang tembus bupati, sebagaimana tercantum dalam pasal
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Permendagri nomor 113 tahun 2014,laporan disampaikan paling lambat satu bulan

setelah tahun anggaran berkenaan. Pertanyaan berlanjut tentang adakah laporan
khusus bagi masyarakat yang dibuat berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa,

maka jawabannya tidak ada laporan khusus. Pemerintah desa hanya melakukan
proses serah terima pekerjaan yang telah selesai dilalrukan dari Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) kepada kepala desa. Barulah kepala desa atau bisa diwakili olek kaur

atau kasi bagaian, akan menyerahkan hasilnya kepada masyarakat, sesuai dengan
hasil wawancara dengan partisipan berikut

:

"Ketika laporan sudah selesai mak4 tim pelaksana akan menyerahkan kepada
kepala desa, baru setelah itu kepala desa sendiri atau melalui perwakilan
perangkat des4 biasanya kaur atau kasi bagian yang mewakilinya untuk
menyerahkan hasil kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan rencana
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awal atau belum." (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunan, 20 Februari
2020).
Setelah adanya serah terima hasil pembangunan maka, nantinya masyarakat
akan menilai terhadap hasil kerja pemerintah desa, apakah telah sesuai atau belum.

Misalkan antara jumlah dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan hasil kerja yang

dinilai lebih kecil, maka masyarakat berhak mengajukan protes.
Pemerintah Desa Gunan telah bertanggrrngjawab terhadap pelaporan
keuangan, hal itu tidak lepas dari pengawasan pihak masyarakat, Badan Pengawas
Daerah (BPD), kecamatan, dan lainJain. Karena tanpa pongawasan yang baik makq
akan terjadi celah yang mengakibatkan aparatur desa bisa jadi menggunakan hak dan

wewenangnya sesuai kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menjadikan tidak
terealisasikannya asas akuntabilitas ini dengan baik.
4.5.3 Partisipatif
Telah tumbuh kesadaran masyarakat dalam partisipasi pengelolaan ketnngan,
masyarakat aktif menyampaikan usulan dan aspirasinya, baik saat penyelenggaraan
musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Dalam musyawarah desa atau dengan
nama lain musrenbangdes masyarakat rata-rata berkeinginan menjadikan lingkungan

masing-masing menjadi lebih baik, terutama menyangkut infrastruktur desa.

Musrenbangdes mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya didesa

yang bersangkutan sehingga, aparatw desa benar-benar dapat merespon kebutuhan
atau aspirasi yang berkembang. Partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat

dari

pemerintah desa yang selalu mengundang lembaga masyarakat untuk

berpartisipasi dalam musrenbangdes, Pemerintah Desa Gunan mengundang lembaga

masyarakat seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agamas

Tim

Pelaksana

Kegiatan Desa (TPKD), Pemberdayaat Kesejatrteraan Keluarga (PKK), dan juga
karang taruna untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi
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kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana dijelaskan salah satu partisipan berikut
I

I-ll

"Masyarakat aktif mengusulkan pendapatnya dalam musyawamtq terkait
infrastruktur karena pekerjaan masyarakat rata-rata petani, maka mereka
mengusulkan akses jalan yang dibenahi, agar meringankan pekerjaan mereka
terutama saat pengangkutan hasil panen."(Hasil wawancufa dengan Kasi
Pelayanan Desa Gunan pada 18 Desember 2019)

Pernyataan tersebut juga didulrrmg dengan jawaban partisipan berikut

"Masyarakat ikut dilibatkan saat musyawarah unfuk menarik aspirasi dan
kebutuhan apa yang memang diperlukan untuk daerah masingmasing... "(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunan pada 18 Desember
201e)

Prinsip gotong-royong masih sangat kental, maka ketika ada warga masyarakat yang
terkena musibah maka warga lain akan membantu secara swadaya. Begitu juga
dalam pelaksanaan kegiatan pembangturaq biasanya akan diusahakan dengan sistem
swakelola. Seperti pernyataan partisipan berikut

:

"Biasanya masyarakat antusias untuk membantu pembangunan mbah apalag
kalau kebetulan proyek itu jalanan utama, pasti diusahakan bagaimana proyek
cepat selesai, di Dusun Duren contohnya, karena proyek bertepatan pas
musim panen, jadi mereka membuat kesepakatan pembuatan jadwal bergilir
bagi masing-masing warga, setiap kepala keluarga akan mendapat giliran
dengan jadwal yang disepakati sejak awal... (Hasil wawancara dengan Kepala
Dusun Duren Pada 18 Desember 2019)

Pernyataan juga didukung dengan j awaban paft isipan berikut

"Setiap ada pembangunan, sudah pasti ada masyarakat yang ikut membantu

mbak, karena mereka juga ikut memantau perkembangan

pembangunan..."(Hasil wawancara denga Kaur Perencanaan Desa Gunan,
pada 18 Desember 2019)
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Dalam kegiatan observasi, peneliti menemukan Pemerintah Desa Gunan
mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar dibandingkan
mengambil tenaga dari luar, yaitu saat pembangunan talud di Dusun Gunan dan rabat

jalan di Dusun Duren. Pada saat sosialisasi pembangunan, akan diadakan rapat RT
dimana lokasi proyek akan dibangtur, Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah Desa

(TPKPD) akan menawarkan dahulu, apakah proyek akan dikerjakan

secara

swakelola oleh masyarakat setempat ataukah pemerintah desa akan mencarikan
tenaga

ke{a dari luar daerah. Jika masyarakat menyanggupi

secara swakelola maka,

proyek akan dikerjakan masyarakat setempat, dengan cara borongan. Peneliti juga
menemukan bahwa pemerintah desa mengutamakan penggunaan bahan baku daerah

lokal dibandingkan mencari bahan baku dari luar daerah. Saat dilaksanakan kegiatan
pembangunan, peneliti mendapati bahwa masyarakat antusias dan ikut ambil bagran

dalam proyek penge{aan. Karena proyek yang dibiayai pemerintah turtuk rabat jalan,
hanya mencakup bahan baku dan tenaga pengecoran jalan saja, maka urtuk proses

penjugilan tlasah dilakukan secara swadayq sedangkan pengembalian tlasah akan
dilakukan dengan cara membagi panjang tlasah dengan jumlah warga yang dihitung
per satu rumah. Setiap warga akan mendapat bagian yang sama.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
lingkungan adalah salah satu indikator partisipatif, maka hal itu tercermin dalam
partisipasi masyarakat yang ikut serta memberi makan dan minum bagi para tenaga

kerja secara suka rela, hal itu termasuk bentuk dukungan dalam

kegiatan

pembangunan.

Dari hasil wawancara maka didapati bahwa masyarakat Desa Gunan turut
berpartisipasi dal am tahapan-tahapan pengelol aan keu,angan dalam hal perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam

hal perencaniuul tercermin dari

musyawarah RT maupun musyawarah dusun dan desa yang selalu melibatkan
masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian saat pelaksanaan
masyarakat turut serta ambil bagran mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati
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sebelumnya. Pada tahap akhir, saat peke{aan telah selesai adalah tahap
pertanggungfawaban, masyarakat

akan melakukan penilaian kelayakan

atas

pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Sementara pada tahap penatausahaan dan
tahap pelaporan bukan lagi ranah masyarakat untuk turut andil, sehingga masyarakat

menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab

itu

kepada aparatur desa. Maka hal

tersebut telah membuktikan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat
memptmyai hak untuk ikut aktif berpartisipasi. Hal tersebut sesuai dengan indikator

untuk menilai partisipasi yaitu meningkatkan kuantitas dan kuatitas partisipasi
menurut Bastian dalam Stefanus (2018).

Agar bisa ikut andil dalam partisipasi, Pemerintah Desa Gtrnan tidak
menerapkan prosedur khusus, hanya perlu mengajukan

diri kepada tim

pelaksana

atau kepala dusun. Adanya kegiatan gotong-royong maka dapat disimpulkan bahwa
masyararakat Desa Gunan sangat peduli dengan kemajuan desa, khususnya dalam

bidang pembangunan.

Kritik dan

saran sangat dibutuhkan guna meningkatkan

kemajun desa, sesuai dengan indikator kebebasan berpendapat dan keterlibatan
masyarakat, maka hal

ini telah sejalan dengan masyarakat

desa yang tidak hanya

berpartisipasi dalam pembangunan saja melainkan juga aktif memberikan lffitik dan
saran. Hal

ini berarti bahwa, prinsip partisipasi

sudah diwujudkan secara nyata oleh

Pemerintah Desa Gunan.
4.5.4

Tertib Dan Disiplin Anggaran
Berkaitan dengan asas tertib dan disiplin anggaran, Pemerintah Desa Gunan

selalu memperhatikan prosredur yang ada Aparatur desa dalam penganggaran juga
melibatkan masyarakat, waktu yang dibutuhkan dalam proses penganggaran berkisar
antara dua sampai tiga btrlan. Apabila terdapat beberapa kendala dalam musyawarah

penyusunan anggaran, seperti saat adanya warga masyarakat yzurg meninggal atau
ada acara desa yang pelaksanaanya bertepatan pada waktu musyawarah maka, dalam
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penyusunan anggaran, pemerintah desa akan menjadwal ulang untuk melalrukan
musyawarah.

Apabila penganggaran telah selesai dilalnrkan, maka pihak pemerintah desa
akan mengkonsultasikan dengan pihak kecamatan urtuk diteliti, jika ternyata datam
penyusunan anggaran terdapat kesalahan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan

prosedur yang berlaku maka, pihak kecamatan akan mengembalikan anggaran
tersebut kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dan dievaluasi kembali. Anggaran

yang telah dibenahi atau anggaran yang tidak lagi ditemukan kesalahan mak4
program penganggaran bisa segera dilaksanakan. Pembentukan anggaran yang tidak

sesuai prosedur biasanya tidak ada sanksi, hanya harus dilakukan perbaikaq
pengecualian untuk hal ini adalah apabila ada pelanggaran yang tergolong berat dan

tidak dapat ditoleransi.
Sesuai prosedur maka kas desa yang dapat dipegang oleh Pemerintah Desa

Gunan dalam bentuk tunai pada saat pelaksanaim kegiatan adalah sejtmlah 5 jut4 I

x 24 jam, sedangkan kas tunai harian adalah sebesar 500 ribu rupiah. Anggaran yang

dibuat oleh pihak desa bersama masyarakat selalu mengedepankan kebutuhan
masyarakat yang mendesah skala prioritas

ini

dibutuhkan karena banyaknya

program-program yang harus dilaksanakan nengingat pencairan dana desa terbagi

menjadi 3 tahap, yaitu

:

20o , 40oh dan 40o/o, sehingga pelaksanaan program juga

dikerjakan menjadi beberapa tahap. Selain

itu dalam pengajuan

dana kepada

bendahara desa maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) wajib mengajukan SPP sebagai

syarat pencairan dana, setelah disetujui sekertaris desa, maka bendahara desa akan
mencairkan dana ke bank dengan syarat pengajuan berupa, tanda tangan kepala desa,
sekertaris desa" bendahara desa, kasie dan kaur. Ketika syarat terpenuhi maka, dana

bisa cair dan bendahara desa segera menyerahkan dana kepada Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK).
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Mengenai target dan presentase penyelesaian proyek maka, Desa Gunan

dalam beberapa tahun terakhir telah memenuhi target yaitu rcAVo terlaksana.
Sebagaimana diterangkan partisipan berikut

:

"...wa.*lunya kira-kira du,a bulanaq untuk kesalahan penganggaran biasanya
cuma suruh memperbaiki ya mbak, tapi unhrk desa kita selalu memperhatikan
prosedur yang ada jadi tidak ada pelanggaran berat dan alhamdulillah proyek
100% berjalan semua."(Hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Gunan,
tanggal 20 Februari 2020).

Anggaran yang baik menurut Pemerintah Desa Gunan adalah anggaran yang
banyak tetapi menyasar atau dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan, tepat

guna, dan dilaksanakan sesuai prosedur. Pemerintahan Desa Gunan menyatakan,
bahwa anggaran keuangan di Desa Gunan sudah cukup baik meskipun ada beberapa

kendala yang dihadapi, seperti pencairan dana yang tak kunjung turun, pelaporan

untuk tahun lalu juga mengalami keterlambatan selama satu bulan disebabkan
program pelaksanaan proyek pembangunan mengalami keterlambatan penyelesaian,
sehingga berakibat pada pelaporan yang terhambat. Setiap tahun Pemerintah Desa

Gunan berusaha meningkatkan kualitas atau progres kine{a. Dalam pembuatan
anggaraq pemerinah desa sudah berusaha untuk tertib sesuai peraturan yang sudah
ditentukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal

ini

sesuai dengan

indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Bastian dalam Stefanus (2018).

Dalam pembuatan APBDes Pemerintah Desa Gunan telah menjadikan
RPIvilDes sebagai acuan, dan setiap APBDes selalu dilampiri dengan RAB untuk
memantau pengeluaran dana. Dalam laporan pertanggungfawaban realisasi APBDes,

kepala desa selalu melibatkan badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbukti dari

daftar kehadiran dalam lampiran dokumen absensi pelaporan pertanggungiawaban
APBDes.

59

Mentrut Bastian dalam Stefanus (2018) bahwa indikator tertib dan disiplin
anggaran sebagai alat motivasi kinerja pegawai, hal

ini dapat dilihat dari pengadaan

fasilitas bagi aparatur desa berupa laptop dan mesin printer, jika pengadaaan barang
tersebut dilakukan dengan prosedur yang benar, kemudian masuk dalam anggaran

yang disetujui, maka hal ini akan memotivasi aparatur desa untuk meningkatkan
produktivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
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4.6

Perbandingan Analisis Hasil Wawancara Obsenasi Dan Dokumentasi

Tabel 4,6.1 Perbandingan Hasil remuan Berdasarkan Asas Transparansi

Teknik
Pengumpulan
Data

I.

Wawancara

Temuan hasil
wawancara,
observasi dan
dokumentasi
1) Pemerintah
desa

memperboleh
kan
masyarakat
atau pihak
luar untuk
mengetahui
pengelolaan
keuangan

Indikator yang telah dipenuhi

a. Bertambahnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat

terhadap

organisasi seklor publik
@astian dalam Stefanus

b.

c.
d.

desa.

penyelenggaraan

e.

(2018).
Keterbukaan keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (2018)).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).
Keterbukaan proses (Kristianten

(2006).

f Kerangka regulasi yang
menjamin transparansi
2)

Pemasangan
papan

a.

masyarakat
penyelenggaraan

organisasi sektor

(Bastian dalam

saat

pelaksanaan
kegiatan.

pengetahuan

terhadap

pengumuman
identitas

proyek

(Kristianten (2006)).
Bertambahnya wawasan dan

b.

publik

Stefanus

(2018)).
Keterbukaan proses (Kristianten

(2006).

c.
d.
e.

f

dan aksesibilitas
dokumen (Kristianten (2006).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).
Keterbukaan keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (20 1 8)).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 18)).
Kesediaan

6t

3)

Pemasangan

baliho terkait
pengelolaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Desa
(APBDes).

a. Bertambahnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

organisasi sektor

(Bastian dalam

publik

Stefanus

(2018).

b. Kejelasan dan

c.

kelengkapan

informasi (Kristianten (2006)).
Keterbukaan proses (Kristianten

(2006).

d. Kerangka regulasi

menjamin

yang

transparansi

(Kristianten (2006).
keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (2018).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 l8)).
Kesediaan dan aksesibilitas
dokumen (Kristianten (2006)).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).
Kerangka regulasi yang

e. Keterbukaan

f
g.
4)

Adanya
musyawarah,
Musdus dan
Musdes dalam
perencanaan
kegiatan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Desa
(APBDes).

a.
b.

c.
d.

menjamin

transparansi

(Kristianten (2006).
Keterbukaan keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).
Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan

terhadap
organisasi

penyelenggaraan
seklor publik (Bastian dalam
Stefanus (2018).

e. Keterbukaan
keputusan

pengambilan
dalam

(Zeyn

Stefanus (2018)).
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5)

2.

Observasi

l)

a. Kerangka regulasi

Adanya
Sistem
Informasi
Desa (SrD)
unfuk memper
mudah
penyampaian
informasi
kepada
masyarakat
secara lebih

c.

luas.

d.

Adanya papan
identitas
disetiap
proyek
kegiatan

a. Kesediaan dan

menjamin

yang
transparansi

(Kristianten (2006).

b. Kejelasan dan

keterbukaan

informasi (Kristianten (2006).
Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan

terhadap

masyarakat

penyelenggaraur

organisasi sektor publik
@astian dalam Stefams

(2018)).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 1 8)).

d.

aksesibilitas
dokumen (Kristianten (2006)).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).
Kerangka regulasi yang
transparansi
(Kristianten (2006)).
Keterbukaanproses (Kristianten

e.

(2006).
Keterbukaan keuangan (Zeyn

b.

c.

Pemerintahan
Desa Gunan.

f.
g.

menjamin

dalam Stefanus (20 18)).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (2018).
Bertambahnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat
penyelenggaraan

terhadap

organisasi sektor publik
@astian dalam Stefanus

2)

Adanya papan
baliho
disamping

Balai

a.

(2018).
Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan

terhadap

masyarakat
penyelenggaraan

organisasi sektor

Desa

(Bastian dalam

Gunan.

b.

publik

Stefanus

(2018).
Keterbukaan keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (2018).
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c.
d.
e.

3)

Adanya

website

SID

yang
luas,

a.

Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan

masyarakat
penyelenggaraan

organisasi sektor publik
@astian dalam Stefanus
(2018).

b. Kerangka regulasi

yang
transparansi
(Kristianten (2006)).

menjamin

a.
b.

proses

penelitian
berlangsung.

dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).

terhadap

d.
Mudahnya
memperoleh
data selama

(2006).

Kejelasan

c.

4)

menjamin

f.
desa

untuk
menyampai
kan informasi
lebih
meski
belum
sempurna.

Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 1 8)).
Kerangka regulasi yang
transparansi
(Kristianten (2006)).
Keterbukaanproses(Kristianten

c.

Keterbukaan keuangan {Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006)).
Kesediaan dan aksesibilitas
dokumen (Kristianten (2006).
Kejelasan dan kelengkapan
informasi (Kristianten (2006).
Keterbukaan proses (Kristianten

(2006).

d. Bertambahnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

organisasi seklor publik
(Bastian dalam Stefanus
(2018).

e. Keterbukaan

f.

operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).
Keterbukaan keuangan (ZeW
dalam Stefanus (20 1 8)).
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3.

Dokumentasi

l)

Adanya daftar
BPD
dalam

hadir

a.
b.

pembentukan

laporan
pertanggung
jawaban
realisasi
APBDes.

c.
d.
e.

Ketersediaan dan aksesibilitas
dokumen (Kristianten (2006).
Keterbukaan proses (Kristianten
(2006).
Kerangka regulasi yang
menjamin transparansi
(Kristianten (2006)).
Keterbukaan operasional (Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).
Keterbukaan keuangan (Zeyn
dalam Stefanus (20 I 8)).

Tabel 4.6.2 Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Akuntabilitas

Teknik
pengumpulan
data

l.

Wawancara

Temuan hasil
wawancara,
observasi dan
dokumentasi
Adanya

l)

Indikator yang telah dipenuhi

a.

Adanya kesesuaian data antara

b.

prosedur pelaksanaan (Dadang
(2017)).
Meningkatnya keterwakilan

musyawarah

dusun

dan

musyawarah

desa

saat

mengadakan
perencanaan
APBDes dan
pembuatan
peraturan desa
baru.

pelaksanaan

dan

standar

pilihan dan
kepentingan masyarakat
(Bastian dalam Stefanus
berdasarkan
(2018)).

c.

2) Adanya serah a.
tenma
pekerjaan saat
sebuah proyek

Kesadaran masyarakat yang
semakin tumbuh (Bastian dalam
Stefanus (2018)).
Adanya kesesuaian data antara
pelaksanaan
standar

dan

prosedur pelaksanaan (Dadang
(2017)).

telah selesai b. Adanya output dan outcome
dikerjakan.

yang terukur (Dadang (2017)).
pertaggungjawaban
(Zeyn dalam Stefanus (20 I 8).
Laporan {Zeyndalam Stefanus

c. Menilai
d.

(2018)).
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3)

a. Adanya kesesuaian

Adanya

dan

antara
prosedur

proses

pelaksanaan

crossceck

pelaksanaan (Dadang (2017)).
Menilai pertanggungiawaban
(Zeyn dalam Stefanus (20 1 8)).
Laporan (Zeyn dalam Stefanus

b.

terkait
pelaksanaan

kegiatan oleh

c.

panitia lokal

(2018)).

(TPK) kepada
kepala desa.

4) Adanya
laporan
pertanggungja
waban kepada
kecamatan
setiap bulan.

2. Obseruasi

1) Serah

terima
pekerjaan

kepala

telah selasai.

3.

Dokumentasi

1)

Mudahnya
peminjaman
dokumen
selama
penelitian
berlangsung.
Adanya
laporan
pertanggungia
waban setiap
dan
setiap

bulan
semester.

Adanya kesesuaian data antara

b.

c.

prosedur pelaksanaan @adang
(2017)).
Laporan (Zeyn dalam Stefanus
(2018)).
Pemberian informasi keuangan

a.

pemakai lainnya (Zeyn dalam
Stefanus (2018)).
Adanya kesesuaian data antara

pelaksanaan

dan

standar

kepada masyarakat

pelaksanaan

dan

dan

standar

prosedur pelalaanaan (Dadang
(20r7)).

desa

kepada
masyarakat
saat pekerjaan

2)

a.

b. Adanya output dan

outcome
yang terukur (Dadang (2017)),
pertanggugjawaban
(Zeyn dalam Stefanus (20 I 8)).
Memberi informasi kepada
pemakai
masyarakat
lainnya (Zeyn dalam Stefanus

c. Menilai
a.

dan

(2018)).

a. Adanya

kesesuaian data antara
standar
prosedur pelaksanaan (Dadang
(2017)).
Memberi informasi kepada
pemakai
masyarakat
lainnya(Zeyn dalam Stefants

pelaksanaan

b.

dan

dan

(2018).

c. Pelaporan (Zeyn

dalam
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Stefanus (2018)).
pertanggungiawaban
(Zeyn dalam Stefanus (2018)).
Adanya kesesuaian data antara
pelaksanaan
standar

d. Menilai

2)

Adanya
laporan
pertanggungja
waban
realisasi
APBDeS
setiap akhir
tahtrn.

a.

dan

prosedtr pelaksanaan @adang
(2017)).

b. Adanya

c.
d.

sanksi atas kelalaian
pelaksanaan kegiatan (Dadang
(2017)).
Pelaporan (Zeyn dalam
Stefanus (2018).
Menilai pertanggungjawaban
(Zeyn dalam Stefanus (20 1 8)).

Tabel 4 6.3 Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Partisipatif

Teknik
Pengumpulan
Data

1.

Wawancara

Temuan hasil
wawancara,
observasi dan
dokumentasi
1) Adanya
musyawarah
pembuatan
APBDes dan
RKPDes.

Indikator Yang Telah Terpenuhi

a.

demokratis

Adanya kritik
dan saran dari
masyarakat
kepada
pemerintah
desa.

(Zeyn

dalam

Stefanus (2018).

b. Kebebasan berpendapat
dalam Stefanus (20

c.
2)

Pengambilan keputusan yang

(Zeyn

l8)).

Keterlibatan masyarakat (Zeyn
dalam Stefanus (20 1 8)).

a. Meningkatnya kualitas

dan

kuantitas masukan (kritik dan

saran) untuk

pembangunan
daerah @astian dalam Stefanus

(2018)).

b. Terjadinya perubahan
masyarakat menjadi

sikap
lebih
peduli terhadap setiap langkah
pembangunan (Bastian dalam
Stefanus (2018).
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c. Kebebasan
masyarakat

berpendapat

(Zeyn

dalam

Stefanus (2018).

d.

2.

Observasi

l)

Pembangunan

a. Meningkatkan

dilaksanakan

dalam

secara

swakelola dan
gotongroyong
(pembang

unan
jalan

Keterlibatan masyarakat (Zeyn
dalam Stefanus (20 18)).
jumlah
yang
masyarakat
berpartisipasi

b.

pembangunan

lingkungannya (Bastian dalam
Stefanus (2018).
Keterlibatan masyarakat (Zeyn
dalam Stefanus (20 18)).

rabat
dan

talud).

3.

Dokumentasi

1) Adanya

daftar
BPD
dan perangkat
desa lainnya
dalam
pembentukan
laporan
pertanggung
jawaban
realisasi
APBDes.

hadir

a. Keterlibatan

masyarakat (Zeyn
dalam Stefanus (20 1 8)).

6B

Tabel 4.6.4 Perbandingan Hasil Temuan Berdasarkan Asas Tertib Dan Disiplin
Anggaran

Teknik
pengumpulan
data

1.

Wawancara

Hasil
Wawancara,
Observasi Dan
Dokumentasi
1) Menjalankan

Indikator yang telah terpenuhi

a.

Berdasarkan program (Bastian
dalam Stefanus (20 I 8)).

a.

Sebagai alat perencanaan dan
pengendalian (Bastian dalam

anggaran

sesuai

2)

hasil

musyawarah.
Pencairan
dengan

lampiran
untuk

Stefanus (2018)).

SPP

pengendalian
belanja
kegiatan.

b. Berdasarkan progftm

c.

d.

(Bastian

dalam Stefanus (2018)).

Pengajuan anggaran

dengan

sesuai

prinsip-prinsip

penganggaran dan peraturanperaturan yang berlaku (Zeyn
dalam Stefanus (20 18)).
Pengajuan anggaran telah
disertai dengan kelengkapan
dokumen dan bukti pendukung

anggaran (Bastian

dalam

Stefanus (2018)).

2,

Obsenasi

3.

Dokumentasi

1)

Pembuatan

a. Pengajuan

dengan

laporan sesuai
prosedur
pusat maupun
daerah.

2)

Pengajuan
anggaran

dilampiri
RAB.

anggaran telah sesuai

a.

prinsip-prinsip
penganggaran dan peraturanperaturan yang berlakt (Zeyn
dalam Stefanus (2018)).
Pengajuan anggaran telah

disertai dengan

kelengkapan

dokumen dan bukti pendukung
anggaran (Bastian dalam
Stefanus (2018)).
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3)

Penyampaian

laporan

sebagai
motivasi

kine{a
Degawai.

alat

a.

Sebagai alat motivasi kinerja
pegawai (Zeyn dalam Stefanus

(20r8).

BAB V
PEI\UTT]P

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan pengelolaan keuangan Desa Gunan berkaitan

dengan asas tftrnsparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggamn yang
telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan

:

keu,angan Desa Gunan telah melaksanakan prinsip transparansi

dimulai dari perencanafll hingga pertanggungjawaban. Dari hasil temuan
dapat diketahui bahwa Pemerintahan Desa Gunan telah memenuhi indikator

transparansi menurut Zeyn dan Bastian dalam penelitian Stefanus (2018),
dan Kristianten(2006).

2. Pengelolaan keuangan Desa Gunan telah

melaksanakan prinsip

akuntabilitas, dengan pencatatan kas masuk dan kelu,ar yang mudah diakses

masyarakat, pelaporan setiap kegiatan yang belum dike{akan, sedang
dikerjakan dan telah selesai dikerjakan, serta adanya serah terima hasil
pernbangunan dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan demikian

indikator akuntabilitas menurut Zeyn dan Bastian dalam Stefanus (2018),
dan Dadang (2017) telah terpenuhi.

3.

Pengelolaan keuangan Desa Gunan telah melaksanakan prinsip partisipatif
sesuai indikator partisipatif menurut Zeyn dan Bastian dalam Stefanus
(2018). Dibuktikan dalam musyawarah desa, masyarakat diberi kesempatan

memberikan partisipasi berupa penyampaian

kritik dan saran kepada

pemerintah desa.

4. Pengelolaan keuangan Desa Gunan telah melaksanakan prinsip

tertib dan

disiplin anggaran sesuai indikator yang dikemukakan oleh Zeyn dan Bastian
dalam Stefanw (2018). Hanya saja ditemukan dalam penyampaian laporan
periodik tahunan, Pemerintah Desa Gunan mengalami keterlambatan selama
sebul an, dikarenakan keterl ambatan penyel esai an proyek dilapangan.

70

7L

Meskipun terdapat kekurangan, nrunun pelaporan APBDes sudah cukup baik
secara teknis maupun administrasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Desa

Gunan dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas transparansi,
akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, kesimpulan ini didasarkan pada
terpenuhinya indikator menurut Kristianten (2006), Bastian dalam Stefanus (2018),
Zeyn dalam Stefanus (2008) dan Dadang (2017).

5.2

Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pengelolaan keuangan berdasarkan asas

fransparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan
keuangan

di Desa Gunan, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang

terkait dengan penelitian ini.
1. Bagi pemerintah desa

a. Melalnrkan perbaikan dengan selalu mengikuti peraturan
perundang-undangan terbaru.

b.

Pemahaman prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib

dan disiplin anggaran harus dilakukan secatr efektif

kepada

aparatur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat guna
meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat
dalam membangun desa.

c.

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), dengan memberikan

pelatihan kepada aparatur desa dalam rangka pengelolaan SID.

d.

Menanamkan kepada masyarakat untuk bersikap kritis, demi
pembangunan desa yang lebih baik.

2.

Bagi peneliti selanjutnya

a. Peneliti menyarankan penambahan
secara langsung unfuk

pendapat masyarakat desa

menilai konsistensi antam aparattr

desa

atas pertanggungiawaban pengelolaan keuangan desa kepada
masyarakat.
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b. Peneliti

menyarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan

indikator dalam masing-masing asas dengan cakupan informasi
yang lebih luas, baik dari buku maupun penelitian lain.

5.3

Keterbatasan Penulisan
Keterbatasan dalam pemrlisan penelitian ini adalah sebagai berikut

a.

Keterbatasan

:

dari penelitian ini adalatr kurangnya masyarakat

sebagai

narasumber dalam wawancara, sebagai pembanding dari data yang diperoleh

dari aparatur desa.

b. Penelitian ini hanya mengevaluasi

pengelolaan keuangan desa berdasarkan

asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran
berdasarkan indikator menurut Bastian dan Zeyn dalam Stefanus (2018),

meskipun dalam indikator transparansi dan akuntabilitas terdapat tambahan
indikator menurut Kristianten (2006) dan Dadang {2017\.
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Lampiran l: Daftar Pertanyaan Dalam Wawancara
Pertanyaan Umumn

L

Apakah anda mengetahui apa itu pengelolaan keuangan desa?

2. Apakah

anda mengetahui asas pengelolaan keuangan desa (transparan,

akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran)?

3.
4.

Apakah Desa Gunan telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa?

Apakah menurut anda penerapan asas pengelolaan keungan desa merupakan
hal yang penting?

Pertauyaan Berkaitan Dengan Asas Transparansi

L

Bagaimana penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di
Desa Gunan?

2. Apakah dalam

pengelolaan keuangan, masyarakat Desa Gunan berhak

mengakses informasi yang ada?

3.

Seberapa besarkah minat masyarakat dalam mengetahui informasi terkait
pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencaruum hingga tahap pelaporan?

4. Adakah prosedur

khusus bagai masyarakat ataupun pihak luar dalam

mengakses informasi desa?

5.

Apa saja peran pemerintah dalam mendukung transaparansi?

Pertanyaan Berkaitan Dengan Asas Akuntabilitas

l. Bagaimana penerapan asas akuntabilitas di Desa Guanan?
2. Sudahkah pemerintahan Desa Gunan menerapkan asas akuntabilitas dengan
baik dengan bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangan?

3.

Adakah laporan khusus bagi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan
keuangan desa?

(anjutan)

4.

Adakah hambatan dalam pelaksanaan asr$ akuntabel bagi Pemerintah Desa
Gunan?

Pertanyaan Berkaitan Dengan Asas Partisipatif

1.

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa?

2. Siapa saja yng hadir dalam musrenbangdes?
3. Dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap apa saja masyarakat desa bisa
ikut berpartisipasi?

4.

Adakah prosedur khusus yang harus dilakukan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam pengelol aan keuangan?

5.

Apakah masyarakat sudah cukup antusias dalam memberikan partisipasi
berupa

6.

kritik dan saran bagi pemerintah

Seberapa penting

kritik dan

desa?

saran m.Nyarakat bagi pengelolaan keuangan Desa

Gunan?

Pertanyaan Berkaitan Dengan Asas Tertib Dan Disiplin Anggaran

1.

Bagaimana perumusan anggaran keuangan Desa Gunan, dan berapa lama

wallu yang dibutuhkan untuk

2. Adakah

proses penganggaran?

sanksi tertentu apabila

te{adi kesalahan dalam

pembentukan

anggaran?

3. Apakah pembuatan anggaran selalu memperhatiakan skala prioritas?
4. Berapa presentase penyelesaian proyek sesuai dengan target yang dianggarakan
Desa Gunan?

5. Seperti apakah sebenarnya anggaran yang baik itu?
6. Apakah Desa Gunan sudah mempunyai rekening desa, dan berapa jumlah kas
desa yang diperbolehkan disimpan dalam bentuk tunai?

(anjutan)

7. Berapa

persenkah masing-masing dari anggaran desa yang dibelanjakan dan

untuk operasional?

8.

Apakah dalam pelaporan anggaran, Desa Gunan selalu melaksanakannya
dengan tepat waktu?

Lampiran 2 : Daftar hadir BPD Dalam Musyawaratr LPJ APBDes
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Lampiran 6 : Surat Pernyataan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KECAMATAN SLOGOHIUO

KEPALA DESA GUNAN
Alamst: Jalan Bima Sakti Km.z Slogohimo Kode Fos 5709.{

SURAT KETERANEAN

NOMOR.000/159
Yang b€rtenda trangan di baweh
a.
b.

Nama
Jabatan

ini
: SUYADI
: lGpale Desa Gunan
:

dengen ini menerangkan bahwa

a. Nama

ISWATUN KASANAH

b. Tempat, tanggal lahir

l^ronogiri, 25 -08-1996
lndonesia
lslam

c. Kebangea€n
d. Agama
e. Pekerjaan

I. NIM
g, Alamat

h

Durasi Penelilian
i. Keperluan

Pelajar/ MshasisrE
16.O1.0043

Dusun Duren RT 0o2 RW 007 Dess Gunan, Kecamatan
Slogohimo, Kabupaten Wonogin
Bulan Desember tahun 2019 sampai bulan Februari 2020
M€nerangkan bahwa yang becsngkulan benar
benar melakukan pen€litian Evaluaai Pengelolaan
Keuangan berdasarkan agas transporanai,
akuntabsl, partisipatif, tertib dan disiflin anggaran.
Surat ketBrsngan ini dibuet untuk guna seperlunya

.

-

r

.

Demikran Surat lGterangan ini dibuat dengan sebenamya ager dipeqgunakan $bagaimana
mestinya.

Februan 2020
Gunan

