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ABSTRAK  
Prayogi, Bangun. 2017. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing IArif Hidayat, S.H.I., M.H.Pembimbing II Saru 

Arifin, S.H., LL.M. 

Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus 

memperhatikan prinsip Good Government untuk mewujudkan pembangunan desa 

dan kesejahteraan desa. Permasalahan yang dikaji penulis (1) Bagaimana 

implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? (2) Faktor-

faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang? 

Tujuan Peneliti (1) Untuk mengidentifikasi implementasi pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. (2) Untuk mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Metode 

penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait, data sekunder 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait pembahasan. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Desa Limbangan 

kurang terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) 2016 karena belum adanya papan informasi tentang besarnya dana 

disetiap kegiatan yang seharusnya ada papan informasi tentang pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa agar masyarakat lebih tahu dari dan untuk 

apa saja dana desa itu, disini saya menggunakan teori Good Government dan teori 

Lawrence M. Friedman. (2) Faktor pendukung terdiri dari, Komunikasi, Sarana 

dan Prasarana, dan Dana Desa Besar. Faktor penghambat terdiri dari, Sumber 

Daya Manusia, dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat disini saya menggunakan 

teori George M. Edward dan Teori Charles O. Jones yang berkaitan tentang 

penerapan implementasi. 

Simpulan peneliti (1) Pemerintah Desa Limbangan kurang terbuka dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 karena 

belum adanya papan infromasi tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja. (2) Faktor pendukung terdiri dari, Komunikasi dimana aspirasi 

masyarakat dapat diterima oleh Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana dimana 

gedung Balai Desa baru dapat memperlancar di bidang administrasi, dan Dana 

Desa Besar dimana semua kegiatan dapat terlaksana. Faktor penghambat terdiri 

dari, Sumber Daya Manusia dimana aparatur desa belum menguasai di bidang 

administrasi, dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Dengan adanya penelitian ini 

dimaksudkan untuk dapat menerapkan prinsip Good Governmentbagi Pemerintah 

Desa untuk mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa Di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, penelitian ini dimaksudkan 
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untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat tentang pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 khususnya masyarakat 

Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

Kata Kunci :APBDes, Good Government,Implementasi , Pengelolaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, terutama Bab XI yang membahas dan mengatur mengenai desa, 

merupakan suatu cerminan yang memberikan suatu dasar yang berlandaskan pada 

prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah, 

pemerintah daerah dan desa, ini tetap memberikan suatu pentidakuan atas otonomi 

asli yang ada pada desa. Hak untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya 

sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan 

kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan 

masyarakatnya. 

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya 

sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan guna 

mengatasi permasalahan yang ada di desa khusunya terkait pembangunan desa di 

Indonesia yang masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek 

bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun pendanaan. Peraturan 

terkait Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Kemudian Pada tahun 2014 

1 
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pemerintah membuat peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengarah pada kemandirian desa, baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut Purwo Santoso Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi 

terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum 

negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat 

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini 

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya 

sendiri yang mentidakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan 

dari luar (Santoso, 2003:2). 

Dalam system pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1979 yang disebut dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan 

Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala 



3 
 

 

Dusun. Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa dan 

Kepala-kepala Urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam 

menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintahan desa. Sekretaris Desa 

sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila 

Kepala Desa berhalangan. Pemerintahan Desa juga dilengkapi dengan Lembaga 

Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat mayarakat di desa 

dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum 

ditetapkan menjadi ketetapan desa (Widjaja, 2002:5). 

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian 

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

perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 

ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. 

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil 

dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota 

BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

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

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan 
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berikutnya (Abdussakur, Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, Vol. 1 Ed. 2, 

2012:107-108). 

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak 

diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami, 

2007:9). Terkait dengan kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, yakni : Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 

hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan 

dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan 

diserahkan kepada desa.  Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa 

sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah yang 

merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah diatasnya, namun disisi 

lain desa sesungguhnya merupakan organ pemerintahan yang diberikan otonomi 

yang cukup luas. Otonomi desa tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa 

terhadap urusan yang terkait dengan hak asal-usul desa, serta urusan lainnya yang 

diserahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, 

kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara 

otonom merupakan bukti dari otonomi desa ini. 

Desa mempunyai hak otomomi. Sebagai konsekuensi logis mempuyai 

otonomi, ia harus antara lain mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber 
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pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah 

(Widjaja, 2002:65). Dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

sumber pendapatan desa dibagi dalam lima bagian umum: pendapatan asli desa, 

bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, 

sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal 

ini diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang 

ditetapkan oleh Kades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrusmen 

penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (Good 

Governance) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur 

melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang 

otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola 

keuangan desa, tanpa adanya intervensi dari pemerintah diatasnya atau supra desa. 

Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam 

menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. 

Anggaran pendapatan belanja dan desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan 

rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat 

oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa 

dan sesuai pedoman yang di buat oleh Bupati yang pada dasarnya untuk 

kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan desa.  

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang berbunyi “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 
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yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. 

Juga dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi 

“Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa”. Meskipun dalam penyususan 

APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing 

Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, 

dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Masyarakat 

itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif. 

Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses 

pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan 

adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja 

dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di 

desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan 

tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 

pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak 

sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan 

kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan 

pribadi.  

Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan 

oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara 

penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh 
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empat faktor utama. Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber 

pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: 

kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa 

untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan 

masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Subroto, 2009:3). Keadaan 

seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui 

karena Pemerintah Desa yang diberi kewenangan untuk mengelolah dana desa 

untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran”. 

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan 

desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparatur desa 

serta masyarakat. Juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang 

bekepentingan (Masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting 

untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa 

selama satu tahun berjalan. 

   Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor 

penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBDes. 

Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan 

merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan 

dalam mengelola APBDes (Amirruddin, dkk, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 

Ed. 1, 2016:29). Dari segi kelemahan atau factor penghambat adalah dalam hal 
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sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu 

secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak 

mempengaruhi pelaksanaan APBDes karena adanya kemampuan untuk 

menggerakkan masyarakat. Sedangkan dari factor pendukung sendiri ada 

beberapa factor pendorong dalam mengelola APBDes, yaitu: 

a. Kemampuan pelaksana untuk memberi dorongan kepada 

masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan APBDesa, 

meskipun hanya berupa tenaga dan material; 

b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan APBDesa dalam 

melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam 

pelaksanaan APBDesa, dan 

c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung 

kebijakan APBDesa (Amirruddin, dkk, Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, Vol. 2 Ed. 1, 2016:30). 

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya 

timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah (Sujarweni, 2015:19). 

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: 

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan 

desa. 

2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada 

jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

operasional pemerintah desa. 
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3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Waikota. 

4. Pengeluaran desa yang mentidakibatkan beban pada 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

Perturan Desa. 

5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai 

yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang 

ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat 

Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala 

Desa. 

7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen 

antara lain Rancangan Anggaran Biaya. 

8. Rancangan Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekertaris 

Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 

9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu 

kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan di desa. 

10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang 

dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan 

tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi. 

11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa 

kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan 

pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. 

13. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Sujarweni, 2015:19). 

 

Serangkaian uraian pernyataan yang dijelaskan di latar belakang masalah 

tersebut maka penulis akan menulis skripsi dengan Judul “Implementasi 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Regulasi terkait dana desa yang terus berubah-ubah; 

b. Kurangnya kemampuan desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur 

dan mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 

c. Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang 

dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam 

keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran; 

dan 

d. Minimnya pengetahuan perangkat desa serta masyarat tentang aturan 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

a. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang. 



11 
 

 

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengidentifikasi implementasi pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Sebagaimana apabila tujuan penelitian diatas tercapai maka akan 

menghasilkan manfaat dalam pemecahan masalah, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya; 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. Sekaligus terpenuhinya syarat kelulusan 

program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang; 

b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan  

referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan 

materi yang cakupannya serupa khususnya dalam hal ini berkaitan 

dengan implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk membuktikan orisinalitas dari peneltian yang dilakukan oleh penulis, 

maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan 

dengan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat 

dalam table dibawah ini: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Unsur Kebaruan dari 

Penelitian 

1 Agustina  Kusuma 

Wardani 

Penyusunan 

Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa 

(Studi Kasus Di Desa 

Ngrambe Kecamatan 

Ngrambe Kabupaten 

Ngawi 2013) 

1. Proses Penyusunan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa 

(APBDes). 

2. Peran anggota 

masyarakat dan 

pemerintah desa dalam 

menyusun Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

(APBDes). 

3. Hambatan yang timbul 

dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa 

(APBDes). 

2 Indah Khuriyati 

Ummah 

Akuntabilitas Sosial 

Dalam Peneglolaan 

Dana Desa (Studi 

Kasus Di Desa 

Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten 

1. Akuntabilitas sosial 

pengelolaan dana desa 

di wilayah desa 

Susukan, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten 
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Semarang) 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

 

semarang. 

2. Kendala akuntabilitas 

sosial pengelolaan dana 

desa di wilayah desa 

Susukan, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten 

Semarang. 

3. Solusi akuntabilitas 

sosial pengelolaan dana 

desa di wilayah desa 

Susukan, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten 

Semarang. 

3 Herman Ariko Analisis Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Petalabumi 

Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri 

Hulu 

1. Pengelolaan keuangan 

desa pada Desa 

Petalabumi Kecamatan 

Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

2. Mekanisme pengelolaan 

keuangan desa pada 

Desa Petalabumi 

Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

4 Frisky Maringka Implementasi 

Kebijakan Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Desa Dalam 

Pelaksanaan 

Pembangunan Di 

Desa Rasi Satu 

Kecamatan Rahatan 

Kabupaten Minahasa 

Tenggara 

1. Implementasi anggaran 

pendapatan dan belanja 

desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa 

Rassi Satu Kecamatan 

Ratahan. 

Sumber: Analisis Penelitian  
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Tabel diatas adalah sebagian dari Penelitian yang sudah dilakukan, dan 

dijadikan sumber referensi oleh Penulis, adapun Penjelasan dari tabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina  Kusuma Wardani yang 

berjudul “Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi 

Kasus Di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi 

2013)”. Dalam penelitian terdapat tiga rumusan permasalahan yang 

dikaji yaitu: 1) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), 2) Peran anggota masyarakat dan pemerintah desa 

dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

3) Hambatan yang timbul dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini membahas mengenai 

proses penyusunan Anggaran Pendapatan Desa, membahas mengenai 

peran anggota masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta hambatan yang timbul 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti 

mengenai implementasi dari kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan, 

Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Khuriyati Ummah yang berjudul 

“Akuntabilitas Sosial Dalam Peneglolaan Dana Desa (Studi Kasus Di 

Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang) Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta”. Dalam penelitian terdapat tiga rumusan 

permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Akuntabilitas sosial pengelolaan 

dana desa di wilayah desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

semarang. 2) Kendala akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di 

wilayah desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. 3) 

Solusi akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di wilayah desa 

Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini 

membahas mengenai akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di 

wilayah desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten semarang, 

kendala dari akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di wilayah 

desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang itu sendiri, 

serta solusi dari akuntabilitas sosial pengelolaan dana desa di wilayah 

desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang itu sendiri. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti 

mengenai implementasi dari kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan, 

Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Herman Ariko yang berjudul “Analisis 

Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu”. Dalam penelitian terdapat tiga rumusan 

permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Pengelolaan keuangan desa pada 

Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 2) 

Mekanisme pengelolaan keuangan desa pada Desa Petalabumi 
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Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini 

membahas mengenai Pengelolaan keuangan desa pada Desa 

Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, serta 

mekanisme dari Pengelolaan keuangan desa pada Desa Petalabumi 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti mengenai 

implementasi dari kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Frisky Maringka yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rasi Satu Kecamatan 

Rahatan Kabupaten Minahasa Tenggara”. Dalam penelitian terdapat 

satu rumusan permasalahan yang dikaji yaitu: 1) Implementasi 

anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Rassi Satu Kecamatan Ratahan. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti mengenai 

implementasi dari kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang. 

Tabel dan uraian diatas merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada, 

dan dari urian tersebut maka menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan 
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oleh penulis merupakan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-

penelitian terdahulu. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Otonomi Desa 

2.2.1.1 Pengertian Otonomi 

Menurut Sumitro Maskun (Carwiaka, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 

1 Ed. 1 No. 2, 2013:2) mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang 

lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada 

masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah 

pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintaha dengan lebih 

berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah 

setempat. 

Otonomi menurut Sunindhia Otonomi yaitu kebebasan atau kemandirian 

tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu 

adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertaggung jawabkan. Dengan 

demikian otonomi merupakan suatu tanggung jawab oleh daerah untuk 

menyelenggarakan dan mensejahterakan rakyat dalam menciptakan pembangunan 

serta mengembangkan sumberdaya yang ada. 

Menurut Ari Sujito semakin mempertajam bahwasanya kendala yang 

harus diatasi oleh desa dalam menggembangkan otonomi adalah bagaimana 

melepaskan diri dari berbagai perangkap ketergantungan terhadap supra desa. 

Pentingnya desa menata diri dalam membangun potensi internalnya sehingga 

dapat mengkonsulidasikan diri dalam suatu kekuatan yang membuat desa 
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memiliki daya tawar terhadap kuasa politik atau modal yang akan masuk 

kedalamnya. 

2.2.1.2 Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten. 

Berdasarkan kutipan dari Adelfia Crestofiane Mangimpis yang 

didalamnya mengutip buku dari Kartohadikoesoemo, Menurut 

Kartohadikoesoemo desa merupakan wilayah terkecil yang ada di Indonesia, 

bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan 

terendah di bawah camat (Mangimpis, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 Ed. 3, 

2014:1). 

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 

2005:3). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

  

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah 

kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak berlakunya otonomi daerah, 

desa dapat disebut dengan nama lain, sesuai dengan daerahnya masing-masing. 

Pengertian Desa menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut : 

1) Menurut R Bintarto 

Desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan 

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, 

sosial, ekonomi, politk dan kultural yang terdapat pada 

suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal 

balik dengan daeah lain. 

2) Paul H. Landis 

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya 

kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki 

pergaulan hidup yang saling nengenal satu sama lain 

(kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang 

kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat 

agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, 

seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. 

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu 

gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia 

ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada 

lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara 

menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan 

terutama yang tergantung pada sector pertanian (Hafni, 

2015, http://www.materisma.com/2015/01/pengertian-desa-

menurut-para-ahli-dan.html, Diakses pada hari Kamis, tanggal 

29 Desember 2016, pukul 22:59 WIB). 

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community 
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yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa 

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya 

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang 

memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang 

seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi 

desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. 

Desa mempunyai kewenangan serta hak dan kewajiban yang tertuang 

dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: 

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan  

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. 

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang berbunyi “Musyawarah perencanaan Pembangunan 

Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota”. Juga dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 

2015 yang berbunyi “Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa”. 
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Selanjutnya, Kewenangan Desa dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 

meliputi: 

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2. kewenangan lokal berskala Desa; 

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat 

akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

pembentukan desa, Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

yakni, 

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung 

sejak pembentukan; 

b. jumlah penduduk, yaitu: 

1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala 

keluarga; 

2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala 

keluarga; 

3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 

kepala keluarga; 

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling 

sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga; 

5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa 

atau 500 kepala keluarga; 

6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling 

sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga; 
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7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 

1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga; 

8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku 

Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; 

dan, 

9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa 

atau 100 kepala keluarga. 

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi 

antarwilayah; 

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta 

Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ 

Walikota; 

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan 

pelayanan publik; dan 

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan 

tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.2.1.3 Otonomi Desa 

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa 

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka 

pengadilan (Widjaja, 2005:165). 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 
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untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 

2005:166) 

2.2.1.4 Good Goverment 

Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu 

Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer 

(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). 

Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, 

atau memerintah dengan kewenangan.  

Berdasarkan Ade Sanjaya yang didalamnya mengutip buku dari 

Mardiasmo, menurut Mardiasmo Good Gerverment adalah suatu konsep 

pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh 

pemerintahan yang baik. (Sanjaya, 2015, http://www.landasanteori.com/2015/10/ 

pengertian-good-governance-definisi.html, Diakses pada hari Kamis, tanggal 29 

Desember 2016, pukul 22:59 WIB) 

Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab 

menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan 

pencegahan korupsi  baik secara politik maupun administrative, 

http://www.landasanteori.com/2015/10/%20pengertian-good-governance-definisi.html
http://www.landasanteori.com/2015/10/%20pengertian-good-governance-definisi.html
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menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 

framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 

 

Pengelolaan keuangan pemerintah desa juga harus dilakukan berdasarkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Good governance adalah 

sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi daerah khususnya desa, 

karena secara substantif otonomi desa bukan hanya masalah pembagian 

kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara 

lebih dekat dengan masyarakat. 

APBDes adalah instrusmen penting yang sangat menentukan tewujudnya 

tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang 

baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban 

APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan 

inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari 

pemerintah diatasnya atau supra desa. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “ 

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran”. Jika 

pengelolaan APBDes menggunakan asas tersebut maka akan tewujudnya tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. 

Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan 

bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Dalam implementasinya terlihat dari 

pengelolaan keuangan yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat 

mentidakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa tersebut (Ferina, dkk, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 

Vol. 14 Ed. 3, 2016:323). 

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi 

desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh 

pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip 

akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab (answerability), dan 

konsekuensi (consequences) (Faridah, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 Ed. 

5, 2015:3). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah 

berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik 

setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka 

menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan 

apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. 

2.2.2 Teori Implementasi 

2.2.2.1 Definisi Implementasi 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster 

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 

kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to 

give practical effectto (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” 

(Wahab, 1990:64). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement 

yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana 

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
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sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. 

Menurut Saparingga dalam jurnalnya yang mengutip buku dari Winarno 

yang berjudul “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”, Implementasi di pandang 

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada 

sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di 

pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu 

dampak (outcome) (Saparingga, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Ed. 1, 

2015:8). 

Konsep implementasi sering dikaitkan dengan istilah kebijakan. Artinya 

setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka yang dimaksudkan adalah 

implementasi kebijakan. Masalah implementasi kebijakan publik sangat mendasar 

dalam kehidupan masyarakat karena implementasi inilah yang menentukan 

keberhasilan dari suatu kebijakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Proses kebijakan tidak berakhir sampai tahap perumusan, karena baik tidaknya 

atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-

hasil yang diperoleh dalam implementasi kebijakan. 

Menurut Evelin Balandatu yang mengutip buku dari Thomas Dye yang 

berjudul “Understanding Public Policy”, Kebijakan sebagai pilihan pemerintah 
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untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan diartikan 

sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan 

menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat 

mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam 

mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan 

suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode 

(Balandatu, Jurnal Eksekutif, Vol. 1 Ed. 7, 2015:3). 

Menurut Try Raharjo yang mengutip buku dari Friedrick kebijakan 

adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 

dalam rangka mencapai  tujuan  tertentu (Raharjo, dkk, Jurnal Sosial dan 

Humaniora, Vol. 16 Ed. 1, 2013:34). 

Dalam hal ini kebijakan sangat erat kaitannya dengan kewenangan, 

kebijakan muncul karena adanya kewenangan, kewenangan berkaitan dengan 

jabatan, kebijakan hanya dapat dilakukan oleh karena adanya kewenangan yang 

melekat pada seseorang. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak dapat 

menerbitkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketetapan yang diambil pihak yang 

mempunyai kewenangan dikarenakan adanya suatu keadaan/ permasalah/ 

perubahan tertentu. 

Wahab mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai 

implementasi kebijakan: 

(1) Kamus Webster, menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan 



29 
 

 

keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk UU, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Kepmen, dan lain-

lain. 

(2) Van Meter dan Van Horn, merumuskan proses 

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh invidu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

(3) Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan makna 

implementasi yaitu bahwa memahami apa yang senyatanya 

terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijakan, yakni kejadian-kejadiandan kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan 

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 

padamasyarakat atau suatu peristiwa (Wahab, 1990:43). 

 

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 

kebijakan, yaitu:  

a) Teori George C. Edward  

Menurut pandangan Edward III implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : 

1. Communication (Komunikasi), yaitu keberhasilan 

implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. 

2. Resourcess (Sumberdaya), meskipun isi kebijakan 

telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten,tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan. 

3. Dispotition or Attitude (Sikap), adalah watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

4. Bureaucratic structure (Struktur Birokrasi), Struktur 

organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur 

organisasi adalah Standard Operating Procedure 

(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang 

terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
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pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang 

menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Juita, 

Jurnal Eksekutif, Vol. 1 Ed. 7, 2015:5). 

 

b) Teori Charles O. Jones 

Menurut Jones ada tiga aktivitas untuk mengoperasikan sebuah 

program. Tiga aktivitas dalam implementasi tersebut, dapat dijelaskan 

antara lain sebagai berikut:  

a. Organisasi, Pembentukan atau penataan kembali 

sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan 

program berjalan. 

b. Interpretasi, Menafsirkan agar program menjadi 

rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima 

serta dilaksanakan. 

c. Aplikasi, Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran 

atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau 

perlengkapan program (Maringka, Jurnal Eksekutif, 

Vol. 1 Ed. 7, 2016:4) 

 

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli 

tersebut di atas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka penulis memilih 

pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward  dan O, Jones, yang 

dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini 

bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan 

dengan perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih 

mengarahkan kepada peneliti agar lebih fokus terhadap permasalahan yang dikaji 

melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian 

ini. 

Model implementasi menurut George C. Edward terdiri dari empat 

variable, yaitu Pertma, Communication (Komunikasi), yaitu keberhasilan 
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implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 

harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan 

mengurangi distorsi implementasi, Kedua, Resourcess (Sumberdaya), meskipun 

isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,tetapi apabila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi 

tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansia, Ketiga, 

Dispotition or Attitude (Sikap), adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

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

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, 

Keempat, Bureaucratic structure (Struktur Birokrasi), Struktur organisasi yang 

bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard 

Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu 

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel. 

Sedangkan Model implementasi program menurut Jones yang melihat 

implementasi terdiri dari tiga aktivitas, yaitu Pertama organisasi, setiap organisasi 
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harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sebagai tenaga pelaksana dan didukung oleh sumber daya lainnya (uang atau 

anggaran, perlengkapan, peralatan dan metode). Kedua interpretasi, mereka yang 

bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau 

ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan 

pedoman pelaksana dan petunjuk teknis yang ada. Ketiga adalah aplikasi atau 

penerapan, bagaimana peraturan/kebijakan berupa pedoman pelaksana dan 

petunjuk teknis dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa telah 

berjalan sesuai dengan ketetentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi 

dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan 

disiplin. Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan 

melalui tiga aktifitas, sesuai dengan teori Charles O. Jones, yaitu: Intepretasi, 

Organisasi, Aplikasi. 

2.2.2.2 Teori Lawrence M. Friedman 

2.2.2.2.1 Sistem Hukum 

Dalam Artikel UKSW tentang Budaya Hukum oleh Abdul Halim 

Barkatullah membahas terkait sistem hukum. Mengenai “sistem hukum” terdapat 

dua paham, yaitu: 1. Sistem hukum dalam arti sempit; 2. Sistem hukum dalam arti 

luas (Halim, Jurnal UKSW, 2013:9-11). 

Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum 

yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. 
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Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan 

aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. 

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan hal serupa tentang sistem 

hukum. Sistem hukum menurutnya adalah “kumpulan asas-asas yang terpadu, 

yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum”. 

Kedua pendapat tentang sistem hukum tersebut di atas pada dasarnya 

melihat hukum yang terdiri atas sejumlah unsur/komponen atau fungsi/variabel 

yang selalu mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. 

Semua unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi atau 

terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/ komponen/ 

fungsi/ variabel itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang 

tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi. 

Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum adalah 

asas idiil dan asas konstitusional, disamping itu sejumlah asas-asas hukum yang 

lain yang berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku didalam dan bagi 

disiplin hukum tertentu. 

Pentingnya arti asas dalam sistem hukum ini dikemukakan oleh Satjipto 

Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 

peratran hukum, atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum 

merupakan ration legis peraturan hukum. Lebih jauh Satjipto Rahardjo 

mengemukakan bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, yang 
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merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan 

pandangan etis masyarakat. 

Oleh karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum 

merupakan suatu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri 

itu terkait dalam suatu susunan kesatuan disebabkan karena bersumber pada suatu 

induk penilaian etis tertentu. 

Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar 

moziak, yaitu gambar yang dipotong-potog menjadi bagian-bagian kecil untuk 

kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. 

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi 

ikat-mengikat dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di 

luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau 

kontradiksi. Kalau sampai terjdi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan 

di dalam sistem itu sendiri. 

Pada bagian lain beliau menyatakan, bahwa suatu sistem hukum 

mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya 

konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena didalam masyarakat 

itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara 

peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara 

undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya diperlukan 

adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya  itu konsisten atau ajeg. 

Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsiten asas-asas lex specialis derogat 
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legi generali, lex posteriori derogat legi priori atau lex superior derogat legi 

inferiori. 

Dalam artian luas, sistem itu dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

hukum yang terdiri atas pelbagai komponen. Lawrence M. Friedman dalam 

bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu 

meliputi: 

1. Komponen Struktur Hukum; 

2. Komponen Substansi Hukum; 

3. Komponen Budaya (Budaya hukum masyarakat). 

Ketiga komponen sistem hukum terkait satu sama lainnya. Dengan 

mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau 

dikerjakan oleh mesin itu dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau 

siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta 

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 

2.2.2.2.2 Budaya Hukum Masyarakat Bagian Dari Sistem Hukum 

Dalam Artikel UKSW tentang Budaya Hukum oleh Abdul Halim 

Barkatullah juga membahas terkait Budaya Hukum Masyarakat bagian dari 

Sistem Hukum (Halim, Jurnal UKSW, 2013:14). Komponen pertama dari sistem 

hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, 

Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: 

… its skeleton or framework, the durable part, which gives 

a kind of shape and definition to the whole … The structure 
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of a legal system consists of elements of this kind: the 

number and size of courts; their jurisdiction (that is, what 

kind of cases they hear, and how and why); and modes of 

appeal from one court to another. Structure also means how 

the legislature is organized, how many members.., what a 

president can (legally) do or not do, what procedures the 

police department follows, and so on. Structure, in a way, is 

a kind of cross section of the legal system? A kind of still 

photograph, which freezes the action (Halim, Jurnal 

UKSW, 2013:14). 

 

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan 

kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam 

melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana 

hukum  itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya 

(menyangkut pula kinerja hukum). 

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu “… 

the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system”. Jadi 

substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang 

berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan 

pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini 

adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik 

yang tertulis (law books) maupun tidak tertulis (living law), serta putusan 

pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam 

perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-

asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen. 
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Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut 

dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, 

yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun 

bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.  

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang 

penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau permintaan”. Karena sulit 

mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih 

istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya 

hukum masyarakat”. 

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari 

sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: 

... people’s attitudes toward law and legal system? Their 

beliefs, values, ideas, and expectations… The legal 

culture, in other words, is the climate of social thought 

and social force which determines how law is used, 

avoided, or abused. Without legal culture, the legal system 

is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish 

swimming in its sea (Halim, Jurnal UKSW, 2013:15). 

 

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan 

suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” 

atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang 

berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh 

karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan 

sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum 
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masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun 

yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. 

Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk 

menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum 

tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannnya berbeda 

dari pola aslinya. 

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama 

dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan 

hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan 

yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan 

hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya 

ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan 

hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem 

hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah 

kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. 

Gagasan dasar Almond dan Verba kurang lebih analog dalam kultur 

politik adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi 

tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi  bergerak atau, 

sebaliknya, akan menghentikannya ditengah perjalanan. 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 

organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Struktur 

hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh 
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adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang 

baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh structure 

hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan 

dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum 

masyarakat yang baik pula.  

2.2.3 Keuangan Desa 

2.2.3.1 Pengertian Keuangan Desa 

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menyebutkan pengertian keuangan desa: 

“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. Hak dan kewajiban 

desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan 

desa”. 

Money follow function adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari 

keuangan desa ini. UU Desa telah menegaskan pentidakuan negara atas desa 

melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mentidakibatkan adanya 

pentidakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala 

lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber 

daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. 

Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa 

yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan 
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kewajiban desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APB Desa) (Musih dan Firmansyah, 2015:78). 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan 

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan 

pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang 

diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan desa didanai dari APBN (Musih dan Firmansyah, 2015:131). 

APBDes adalah instrusmen penting yang sangat menentukan tewujudnya 

tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di desa. Tata pemerintahan yang 

baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban 

APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan 

inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari 

pemerintah diatasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, 

maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa 

dengan dibingkai APBDes. 

2.2.3.2  Konsep Pendapatan dan Belanja Desa 

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari : 
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a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli Desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota; 

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 

dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. hasil usaha desa; 

 

Belanja Desa berdasarkan pasal 100 PP No. 47 Tahun 2015, terdiri dari: 

1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan 

dengan ketentuan:  

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah 

anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan  

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah 

anggaran belanja Desa digunakan untuk:  

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan 

perangkat Desa; 

2. operasional pemerintahan Desa; 

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan 

Desa; dan  

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan 

tanah bengkok atau sebutan lain. 

3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk 

tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain 

penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah 

bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan peraturan bupati/walikota. 
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2.2.3.3  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang 

memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana desa dalam 

kurun waktu satu tahun (Friski, Jurnal Eksekutif, Vol. 2 Ed. 1, 2013:3-4). 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dengan Pengelolaan adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan desa (Arif, 2007:32). Pengelolaan atau disebut juga dengan 

manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau 

keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau 

keahlian untuk menggerakan orang melakukan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Penyusunan APBDesa/APBDes, dimulai dari Musrenbangdes dengan 

mempedomani pada RPJM Desa. Struktur APBDesa terdiri dari: 

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannyakembali oleh desa. 

3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun- tahun anggaran berikutnya. 
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Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa 

termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut 

dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows 

function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk 

menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. 

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional 

dan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam 

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa 

mempunyai kewenangan tersendiri, Berdasarkan Pasal  3 Ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan 

Desa yang berbunyi : 

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai kewenangan: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 

b. Menetapkan PTPKD; 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan 

penerimaan desa; 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang 

ditetapkan dalam APBDesa; dan 

e. Melakukan tindakan yang mentidakibatkan 

pengeluaran atas beban APBDesa.” 
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Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu 

oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa 

dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak sebagai koordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala 

desa. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: 

“Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan 

APBDesa; 
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang  

APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBDesa;  
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDesa; dan 
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti 

penerimaan dan pengeluaran  APBDesa. 

Lebih lanjut pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa 

menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. 

Desa yang diberi kewenangan untuk mengelolah dana desa untuk 

memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin angggaran”. 

1. Asas Transparan 

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
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diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik 

dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-

jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. 

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara 

terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus 

diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi 

secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan 

meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah 

desa. 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamatkan 

bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon 

informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus 

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 

mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis 

setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi 

publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 
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Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat 

memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Selain 

kewajiban tersebut, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap 

Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang 

meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik, informasi mengenai 

kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, 

dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling 

singkat enam bulan sekali (2016, 

http://ppid.kemendagri.go.id/articles/profil/tentang_ppid, Diakses pada hari 

Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 19:59 WIB). 

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, 

cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. 

2. Asas Akuntabel 

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Government berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, 

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab 

mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari aspek transparansi, Pada 

dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan 

http://ppid.kemendagri.go.id/articles/profil/tentang_ppid
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transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa 

keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan keuangan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan salah 

satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa 

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar 

akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Selain itu perlu 

ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi 

wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, 

surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas 

semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. 

Pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip good 

government dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui rumusan kesejahteraan rakyat Istilah 

kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan 

makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan 

kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, 

keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan 

tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan 

untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan 

kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 

1945 yang berbunyi: ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
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seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang dasar Negara Indonesia”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengelolaan keuangan desa dengan 

menggunakan sistematika anggaran berbasis kinerja yang diwujudkan dalam 

APBDes yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip good 

government akan dapat bermanfaat bagi rakyat yaitu meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

3. Asas Partisipatif 

Asas Partisipatif merupakan salah satu metode yang efektif untuk men-

stimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali 

dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif 

dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara 

bersama-sama (Nina, 2007,  http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1623&catid 

=2&, Diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, pukul 19:59 WIB). 

Asas partisipatif artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong 

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam 

pengelolaan APBDes, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1623&catid%20=2&
http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1623&catid%20=2&
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Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga masyarakat untuk 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya 

keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran pemerintah pusat sampai ke desa, 

sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilai-nilai luhur dan prinsip-

prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. 

Dari tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa 

dan lembaga-lembaga lain serta sebaliknya, diharapkan dapat meningkatnya peran 

masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes, meningkatkan kualitas dan 

kuantitas masukan, berupa kritik dan saran yang konstruktif guna untuk 

terwujudnya tata kelola yang baik (Good Government). 

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran 

Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian 

bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan 

percatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di 

desa. 

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, 

maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus 

tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari 

penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaanya. 

 

  



50 
 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

2.3.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Landasan Operasional : 

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  

2. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa.  

4. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;  

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2016. 

 

 

 

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 

2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA 

LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI 

KABUPATEN PEMALANG 

 

1. Transparan    3. Partisipatif 

2. Akuntabel    4. Tertib dan Disiplin Anggaran 

3. Par 

Negara Hukum Sejahtera 

FAKTOR-FAKTOR APA YANG 

MEMPENGARUHI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 

2016 DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN 

ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

1. Teori Otonomi Desa 

2. Teori Good Government 

3. Teori Lawrence M. Friedman 

1. Teori George C. Edward 

2. Teori Charles O. Jones 

Pendekatan dan Metode 

Yuridis Empiris 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Studi Pustaka 
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2.3.3 Penjelasan Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan alur yang dimulai 

dari input, process, output dan outcame. Berdasarkan bagan kerangka pemikiran 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

2.3.2.1 Input(input) 

Input penelitian ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Desa; 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 

 



52 
 

 

2.3.2.2 Process (proses) 

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus 

perhatian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan, dan mengkaji 

beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa guna mewujudkan pembangunan desa dan 

kesejahteraan desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang. 

2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dialami oleh 

Pemerintah Desa dalam Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 

2.3.2.3 Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa guna 

mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa Di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang serta menganalisis faktor yang 

mendukung dan menghambat apa saja yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam 
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Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 Di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

2.3.2.4 Outcome (manfaat) 

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir 

penelitian yaitu sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam Implementasi 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 guna 

mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa Di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.  

2.4 Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini secara umum yang akan dibangun dalam kerangka 

konseptual adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi, Konsep implementasi sering dikaitkan dengan istilah 

kebijakan. Artinya setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka 

yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi 

kebijakan publik sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat karena 

implementasi inilah yang menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan dan 

bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Proses kebijakan tidak berakhir 

sampai tahap perumusan, karena baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu 

kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-hasil yang diperoleh 

dalam implementasi kebijakan. 

2. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
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batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dimaksud 

dengan Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan yang dimaksud Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa adalah dana yang didapat dari Pemerintah 

Pusat maupun Daerah dan digunakan untuk keperluan desa, salah satunya 

seperti pembangunan desa agar masyarakat hidup sejahtera. 

4. Undang-Undang, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 

tentang Desa bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama 

Presiden. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

1. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami sebagian besar sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada, Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah 

Desa Limbangan kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes hanya 

dibidang pembangunan desa saja yang mana seharusnya pemberian 

informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan 

yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah 

Desa Limbangan sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, 

hal ini dapat dilihat pertanggungjawabannya mulai dari mengajak 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan pelaporan tentang APBDes sudah 

dilaporkan kepada Bupati Pemalang. Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah 

Desa Limbangan sudah melakukan dengan cukup baik. Hal tersebut 

diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa Limbangan khususnya 

Kepala Desa dan Tim Pelaksana APBDes. Dukungan tersebut terlihat dari 

pelaksanaan Musrenbangdes terus berjalan setiap tahun dan tokoh 

masyarakat juga berpartisipasi untuk menghadirinya meskipun yang hadir 

hanya sebagian. Keempat, Tertib dan Disiplin Anggaran dari Pemerintah 

Desa Limbangan sudah melakukan pngelolaan APBDes sesuai dengan 

prosedur taat hukum dan tepat waktu. Dengan keempat asas tersebut 
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penerapan Good Government di Desa Limbangan khususnya dalam 

pengelolaan APBDes dapat tercapai. 

2. Faktor dari pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

factor pendukung dan factor penghambat. Untuk factor pendukung sendiri 

yang Pertama, Komunikasi. Di desa Limbangan komunikasi yang terjalin 

antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan dengan lancar terbukti 

setiap Pemerintah Desa mengadakan kegiatan selalu mendapat respon 

positif dari masyarakat dimana masyarakat Desa Limbangan selalu 

memberikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa Limbangan. Kedua 

Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam 

pelaksanaan tugas pemerintah desa apalagi dengan dibangunnya kantor 

Pemerintahan Desa yang baru pastinya perlengkapan-perlengkapan kantor 

yang memadai, dengan adanya pelengkapan  kantor yang memadai 

pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan APBDes menjadi  mudah  

dan  selain itu adanya  ruang  atau  tempat  yang digunakan untuk 

musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya  

program atau kegiatan khususnya program pengelolaan APBDes. Ketiga, 

Banyaknya Dana Desa. Dana APBDes yang didapatkan di Desa Limbangan 

sangat besar jumlahnya sehingga dapat digunakan untuk membiayai 

program atau kegiatan secara penuh dan terlaksana dengan baik meskipun 

program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang banyak tersebut 

program atau kegiatan dapat semuanya dibiayai dari dana APBDes tersebut. 

Sedangkan dari factor penghambatnya yang Pertama, Kemampuan Sumber 
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Daya Manusia. Dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu 

secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Aparatur 

kemampuan sumberdaya di Desa Limbangan ini berkaitan dengan 

penyelesaian administrasi. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaporan yang 

hampir terlambat dikarenakan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari 

aparatur desa yang masih rendah serta rendahnya ketrampilan aparatur 

dalam mengoperasikan teknologi-teknologi yang ada seperti hal-nya 

computer Kedua, Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat 

sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan desa untuk memenuhi hak-

hak masyarakat. Di Desa Limbangan ini partisipasi masyarakat ada tetapi 

yang sangat minim, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama salah 

satu anggota BPD yang menyatakan bahwa disetiap acara MusDes tokoh 

masyarakat yang diundang pada tidak berangkat hanya setengah yang 

berangkat dari yang diundang dengan alasan ada yang sibuk bekerja dan 

tidak mau tau urusan pemerintahan. Seharusnya kesadaran masyarakat akan 

hal ini harusnya ada mengingat pentingnya aspirasi-aspirasi masyarakat 

dalam masalah keuangan desa. 

5.2 SARAN 

a. Pemerintah Desa Limbangan diharapkan meningkatkan lagi penerapan asas-

asas pengelolaan keuangan desa khususnya pada asas Transparansinya, 

dengan terbukanya  Pemerintah Desa Limbangan tentang pengelolaan 

APBDes masyarakat Desa Limbangan akan menjadi tau dari mana dan untuk 
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apa saja dana tersebut digunakan. Dengan keterbukaan tersebut penerapan 

Good Government dapat tercapai khususnya untuk pembangunan desa yang 

mana pembangunan desa tersebut merupakan bagian dari kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemerintah Desa Limbangan juga diharapkan meningkatkan lagi kinerja 

aparatur desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus komputer bagi 

aparatur desa yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer. Dengan 

begitu dapat menyelesaikan pengelolaan APBDes dengan baik khususnya 

dalam masalah administrasinya. 

b. Masyarakat Desa Limbangan diharapkan bisa berpartisipasi dengan aktif 

terhadap setiap kebijakan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa, 

karena tanpa ada campur tangan dari masyarakat maka suatu kebijakan tidak 

akan menjadi maksimal untuk penerapannya. Sehingga bukan hanya 

Pemerintah saja yang berperan mengembangkan atau meningkatkan 

pembangunan desa dalam hal ini upaya untuk mensejahterakan masyarakat, 

melaikan juga ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta 

didalamnya. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA (APBDES) 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

I. IDENTITAS NARASUMBER  

Nama : Siswoyo 

Jabatan : Kepala Desa 

Kantor : Kantor Kepala Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang 

Bagian : Pemerintahan Desa 

Hari/tanggal wawancara : 9 Maret 2017 

II. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

Pemimpin Desa 

Desa Limbangan, Kec. 

Ulujami, Kab. Pemalang 

A 
Informan 



2 
 

 

III. PERTANYAAN 

a. Rumusan Masalah 1 : Implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

1) Berapa jumlah pendapatan atau dana yang masuk ke desa 

Limbangan pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

2) Dari mana saja pendapatan-pendapatan tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................. 

3) Berapa jumlah belanja atau dana yang keluar dari desa Limbanngan 

pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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4) Untuk apa saja dana tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

5) Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui 

penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

6) Apakah masyarakat mengetahui penggunaan dana (APBDes) 

tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

7) Anggaran terbesar di tahun 2016 di bidang apa? 

Jawab: .................................................................................................. 

8) Apakah ada proyek di tahun 2016 yang sampai sekarang belum 

terselesaikan? 
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Jawab: .................................................................................................. 

9) Jika ada, proyek apa dan kenapa belum terselesaikan? 

Jawab: .................................................................................................. 

10) Siapa saja yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 

pengelolaan APBDes? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

11) Apa tugas dari masing-masing pembantu Kepala Desa dalam 

melaksanakan pengelolaan APBDes? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

12) Bagaimana menurut anda cara untuk mengoptimalkan kinerja 

aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan APBDes? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

13) Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh desa untuk proses 

pengelolaan APBDes? 
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Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

14) Selain melibatkan aparatur desa, apakah juga melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan APBDes 2016? 

Jawab: .................................................................................................. 

15) Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2016 tersebut sudah 

disampaikan kepada bupati/walikota? 

Jawab: .................................................................................................. 

16) Apakah ada aturan terbaru tentang APBDes di Desa Limbangan? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

17) Menurut anda, apakah kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang itu sudah tepat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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..............................................................................................................

.................................................................................................. 

b. Rumusan Masalah 2 : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

1) Apa saja factor pendukung dalam mengelola APBDes 2016 di Desa 

Limbangan? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

2) Apa saja factor penghambat dalam mengelola APBDes 2016 di Desa 

Limbangan? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Apakah terdapat perubahan antara factor pendukung dan factor 

penghambat pengelolaan APBDes 2015 dengan pengelolaan 

APBDes 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................
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..............................................................................................................

.................................................................................................. 

4) Bagaimana pengaruh dari factor pendukung dan factor penghambat 

pengelolaan APBDes 2016 terhadap peningkatan pembangunan 

desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

5) Solusi serta upaya apa yang dilakukan Pemerintahan Desa 

Limbangan terkait factor penghambat pengelolaan APBDes 2016 

dalam rangka meningkatkan pembangunan desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA (APBDES) 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

I. IDENTITAS NARASUMBER  

Nama : Tayamu 

Jabatan : Sekretaris Desa 

Kantor : Kantor Kepala Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang 

Bagian : Pemerintahan Desa 

Hari/tanggal wawancara : 9 Maret 2016 

II. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang? 

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

A 
Informan 

Sekretaris Desa 

Desa Limbangan, Kec. 

Ulujami, Kab. Pemalang 
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III. PERTANYAAN 

a. Rumusan Masalah 1 : Implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

1) Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) Desa Limbangan tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

2) Apa tugas anda dalam pengelolaan (APBDes) tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Bagaimana anda mengkoordinasi para perangkat dalam menjalankan 

tugas pengelolaan (APBDes) tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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..............................................................................................................

.................................................................................................. 

 

 

4) Apakah para perangkat tersebut melaksanakan tugas dengan baik, 

dan bagaimana hasil dari tugas masing-masing para perangkat? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................. 

5) Bagaimana mekanisme pengelolaan APBDes Desa Limbangan tahun 

2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

6) Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh desa untuk 

pengelolaan APBDes Desa Limbangan tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................
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..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

7) Selain melibatkan aparatur desa, apakah juga melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan APBDes 2016? 

Jawab: .................................................................................................. 

8) Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui 

penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

9) Apakah masyarakat mengetahui penggunaan dana (APBDes) 

tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

10) Menurut anda, apakah kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang itu sudah tepat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

Jawab: 

..............................................................................................................
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..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

b. Rumusan Masalah 2 : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

1) Apa saja factor pendukung dalam mengelola APBDes 2016 di Desa 

Limbangan? 

Jawab: ................................................................................................. 

2) Apa saja factor penghambat dalam mengelola APBDes 2016 di Desa 

Limbangan? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Bagaimana pengaruh dari factor pendukung dan factor penghambat 

pengelolaan APBDes 2016 terhadap peningkatan pembangunan 

desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

4) Solusi serta upaya apa yang dilakukan Pemerintahan Desa 

Limbangan terkait factor pendukung dan factor penghambat 
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pengelolaan APBDes 2016 dalam rangka meningkatkan 

pembangunan desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA (APBDES) 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

I. IDENTITAS NARASUMBER  

Nama : Saroni 

Jabatan : Bendahara Desa 

Kantor : Kantor Kepala Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang 

Bagian : Pemerintahan Desa 

Hari/tanggal wawancara : 9 Maret 2016 

II. RUMUSAN MASALAH 

1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang? 

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

A 
Informan 

Bendahara Desa 

Desa Limbangan, Kec. 

Ulujami, Kab. Pemalang 
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III. PERTANYAAN 

a. Rumusan Masalah 1 : Implementasi kebijakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa Limbangan 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang? 

1) Apa tugas anda dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Desa Limbangan tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

2) Berapa jumlah pendapatan atau dana yang masuk ke desa 

Limbangan pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Dari mana saja pendapatan-pendapatan tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

4) Dimana dana tersebut disimpan? 
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Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

 

5) Berapa jumlah belanja atau dana yang keluar dari desa Limbanngan 

pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

6) Untuk apa saja dana tersebut? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

7) Berapa jumlah surplus dari pengelolaan APBDes 2016? 

Jawab: .................................................................................................. 

8) Berapa jumlah defisit dari pengelolaan APBDes 2016? 

Jawab: .................................................................................................. 

b. Rumusan Masalah 2 : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 di Desa 

Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 
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1) Apa saja factor pendukung dan penghambat tugas anda dalam 

mengadministrasi APBDes 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

2) Apa solusi dan upaya yang anda lakukan terkait hambatan tugas 

anda dalam mengadministrasi APBDes 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA (APBDES) 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

I. IDENTITAS NARASUMBER  

Nama :  

Jabatan : BPD Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang 

Tempat : Rumah Bapak 

Bagian : Badan Permusyawaratan Desa 

Hari/tanggal wawancara : 12 Maret 2017 

 

II. PERTANYAAN 

1) Apakah anda mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), Apa itu APBDes? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

BPD 

Desa Limbangan, Kec. 

Ulujami, Kab. Pemalang 

B 
Responden 
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2) Apakah Kepala Desa Limbangan memberitahu anda darimana dan 

untuk apa saja dana desa di Desa Limbangan dipergunakan pada 

tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Disampaikan pada forum apa ketika Kepala Desa Limbangan 

memberitahu anda darimana dan untuk apa saja dana desa di Desa 

Limbangan dipergunakan pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

4) Apakah anda diajak bermusyawarah dalam hal pengelolaan 

keuangan desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

5) Menurut anda apakah Kepala Desa Limbangan transparan dalam hal 

keuangan desa ini? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA (APBDES) 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA DI DESA LIMBANGAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG 

 

I. IDENTITAS NARASUMBER  

Nama :  

Jabatan : Masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan 

Ulujami, Kabupaten Pemalang 

Tempat : Rumah  

Bagian : Tokoh Masyarakat 

Hari/tanggal wawancara : 12 Maret 2017 

 

II. PERTANYAAN 

1) Apakah anda mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), Apa itu APBDes? 

Jawab: 

..............................................................................................................

Masyarakat 

Desa Limbangan, Kec. 

Ulujami, Kab. Pemalang 

B 
Responden 
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..............................................................................................................

.................................................................................................. 

 

2) Apakah Kepala Desa Limbangan memberitahu anda darimana dan 

untuk apa saja dana desa di Desa Limbangan dipergunakan pada 

tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

3) Disampaikan pada forum apa ketika Kepala Desa Limbangan 

memberitahu anda darimana dan untuk apa saja dana desa di Desa 

Limbangan dipergunakan pada tahun 2016? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 

4) Apakah anda diajak bermusyawarah dalam hal pengelolaan 

keuangan desa? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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5) Menurut anda apakah Kepala Desa Limbangan transparan dalam hal 

keuangan desa ini? 

Jawab: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................. 
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RPJM Desa Limbangan Tahun 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Perubahan APBDes 2016 
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Wawancara dengan Kepala Desa Limbangan 

 

 

 

 

 

 

 

Balai Desa Limbangan 

 



25 
 

 

 

Papan Informasi Bidang Pembangunan Insfrastruktur 
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