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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Desa 

Wilayah penelitian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk 

memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan 

diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah 

desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara dan kondisi geografis 

wilayahnya. Dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun 2017 

dapat diperoleh data dari Pemerintah desa Kecapi sebagai berikut: 

4.1.1. Kondisi Geografis Desa Kecapi 

Desa Kecapi merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan 

tahunan terletak di sebelah tenggara kota jepara. Luas desa Kecapi tercatat 

kurang lebih 882 Ha, dengan rician penggunanan lahan sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Kecapi 

No Penggunaan Luas (Ha) 

1 Pertanian 314 

2 Perkebunan 116 

3 Pertenakan 4 

4 Pemukiman 337 

5 Tegalan 110 

6 Fasilitas Umum 0,7 

7 Perkantoran Pemerintah 0,065 

Jumlah 881,765 

 Sumber: Profil Desa Kecapi, 2017 

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena 

berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Kondisi sosial warga 
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masyarakat di suatu wilayah tidak terlepas dari keadaan fisik geografis 

wilayahnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik geografis suatu wilayah 

memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alamiyah, keadaan kontur 

tanah dan potensi-pontensi yang ada sesuai dengan kawasan tersebut, 

sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. 

Hasil analisis potensi desa adalah pijkan dalam rangka merumuskan 

kebijkan pembangunan ekonomi di desa Kecapi dalam kurun waktu enam 

tahun kedepan. Berdasarkan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh suatu 

memahaman mengenai karakteristik perekonomian desa dan ciri-ciri 

ekonomi desa dengan mengidentifikasi basis-basis ekonomi desa, sektor-

sektor unggulan dan besaran kesempatan kerja warga masyarakat desa. 

Komoditi yang termasuk dalam sektor industri yang dimiliki desa Kecapi 

antara lain kerajinan mebel furniture dan pertanian yang dijadikan 

komoditi unggulan desa. 

Selama ini desa Kecapi terkenal dengan sebutannya sebagai desa 

durian karena memang sejak dahulu desa Kecapi merupakan pusat 

penghasil durian yang mempunyai kualitas tunggi dan dijadikan sebagai 

produk unggulan desa. Indutri ini memiliki potensi yang sangat besar dan 

sekaligus sebagai penyangga dari perekonomian desa, selain pertanian dan 

jasa. 

Kemudian sektor pertanian yang besar merupakan sektor andalan 

desa Kecapi merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian warga 

masyarakat desa Kecapi dari kurang lebih 314 Ha sawah yang tersebar di 
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desa Kecapi sektor pertanian ini setiap tahun mampu memperoleh hasil 

produksi padi kurang lebih 3,5 ton/Ha. Potensi dalam sektor pertanian 

yang sangat besar ini, maka perlu dilaksanakan pembinaan agar dapat 

meningkatkan produksinya baik melalui pelatihan-pelatihan, sosialiasi 

serta didukungan dengan kebijakan dari pemerintah desa yang pro dengan 

pertanian maupun dalam bentuk pemberian bantuan-bantuan yang lain. 

Batas-batas wilayah desa Kecapi secara geografis adalah sebagai 

berikut: 

Sebelah utara berbatasan dengan : Desa lebak dan bulungan 

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa bringin dan bawu 

Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa senenan dan pekalongan 

Sebelah barat berbatasan dengan : Desa mulyoharjo dan bapangan 

Secara administratif wilayah desa Kecapi terdiri dari 46 RT dan 8 

RW, Kemudian secara topografi desa Kecapi dapat dibagi dalam 13 

wilayah kedalam 13 wilayah pedukuhan, yaitu; (1) Karanganya, (2) 

Sebuhu, (3) Telahap (4) Kaligede, (5) Rambutan, (6) Nganjir, (7) Gesing, 

(8) Ngemplik, (9) Ngesong, (10) Krajan, (11) Tempur, (12) Juwetan, dan 

(13) Grobogan. 

Jarak antara desa Kecapi ke ibu kota kecamatan Tahunan yaitu  

sejauh 3 KM yang dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 menit 

apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan ke ibu 

kota kabupaten jepara dengan jarak sejauh 6 KM yang dapat ditempuh 

dengan tempuh kurang lebih 20 menit apabila ditempuh menggunakan 
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kendaraan bermotor. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari 

permukaan air laut, wilayah desa Kecapi terletak mulai dari 300 M sampai 

dengan 400 M. 

4.1.2. Kondisi Demografi Desa Kecapi 

Berdasarkan data administrasi desa, penduduk desa Kecapi pada 

tahun 2017 berjumlah 14.815 jiwa, terdiri dari penduduk berjenis kelamin 

laki-laki 7.455 jiwa dan perempuan 7.360 jiwa, dengan rician sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Kecapi 

No Rincian Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Penduduk awal bulan 7.452 7.366 14.818 

2 Kelahiran bulan ini 93 94 187 

3 Kematian bulan ini 4 5 9 

4 Pendatang bulan ini 20 3 23 

5 Pindah bulan ini 4 7 11 

6 Penduduk akhir bulan ini 7.557 7.451 15.008 

7 Jumlah KK awal bulan 4.465 

8 Jumlah KK akhir bulan 4.470 

Sumber: Profil Desa Kecapi, 2017 

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan 

sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan 

sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. 

Tabel 4. 3 Mutasi Perpindahan Penduduk Desa Kecapi 

No Mutasi 
Pindah Datang 

L P L+P L P L+P 

1 Antar desa/kelurahan 0 1 1 0 0 0 

2 Antar kecamatan 3 5 8 4 2 6 

3 Antar kabupaten 0 1 1 0 0 0 
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4 Antar provinsi 1 0 1 0 0 0 

5 Jumlah 4 7 11 4 2 6 

Sumber: Profil Desa Kecapi, 2017 

Jumlah penduduk miskin desa Kecapi sebesar 1.092 KK miskin. 

4.1.3. Pendidikan Masyarakat Desa Kecapi 

Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu 

menghasilkan SDM yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam 

pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi 

masyarakat desa. Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, 

tingkat pendidikan desa Kecapi bisa dibilang tinggi. Terbukti dengan 

jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk yang pendidikannya tamatan 

SMA atau sederajat. Adapun penduduk menurut tingkat pendidikan secara 

rinci, sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Pendidikan Penduduk Desa Kecapi 

No Status Jumlah 

1 Belum Sekolah 1.140 

2 TK/RA 614 

3 Tidak Tamat Sekolah 217 

4 Tidak Tamat SD 457 

5 Tamat SD 2.944 

6 Sedang SD 1.226 

7 Tamat SMP/Sederajat 3.309 

8 Sedang SMP/Sederajat 620 

9 Tamat SMA/Sederajat 3.422 

10 Sedang SMA/Sederajat 537 

11 Tamat D1 49 

12 Sedang D1 17 

13 Tamat D2 9 

14 Sedang D2 3 

15 Tamat D3 37 



48 
 

 

16 Sedang D3 1 

17 Tamat S1 239 

18 Sedang S1 126 

19 Tamat S2 26 

20 Sedang S2 11 

21 Tamat S3 4 

Sumber: Profil Desa Kecapi, 2017 

4.1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja dan 

kinerja pemerintahan desa ini sangat diperlukan supaya pemerintahan desa 

dapat menjalakan roda pemerintahan desa dengan baik dan benar sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pemerintahan 

desa, terdapat pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 

perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa diwujudkan 

dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap perangkat desa guna 

terjadi jalinan kerja yang terstruktur dan kinerja yang dinamis, aktif, 

responsif, dan solutif.  

Berikut adalah bagan struktur pemerintahan desa Kecapi Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara, sebagaimana berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH DESA KECAPI 

 
PJ. Petinggi 

Ahmad Widiyanto, S.E., MM., 

Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(LKD) 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

Kasi. Pemerintahan 

Rohmat Basir 

Plt. Carik 
Abdullah Mustofa 

Kasi. Kesejahteraan 

Kuwat Wahyudi 
Kasi. Pelayanan 

Iriyanto 

Kaur. Keuanggan 

Zainal Arifin, S.Pd.I. 

Kaur. Perencanaan 

Abdullah Mustofa 
Kaur. TU & Umum 

Nurul A’isyatuzzahrok 

Staf Staf Staf Staf Abdullah, S.Pd.I. Ahmad Moklas, S.Ag 

Kamituwo Kaligede 
Ngatno 

Kamituwo Kranganyar 

Suliyanto 
Kamituwo Krajan  

Yoso 

Kamituwo Juwetan 

Harsono 

: Garis Koordinasi 

: Garis Intruksi 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Sumber: Profil desa Kecapi, 2017 
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 Untuk  masing  masing  tugas  dan  fungsi  perangkat  desa,  sesuai 

penjelasan dibawah ini, sebagai berikut: 

1. Kepala Desa, berikut tugas pokok dan fungsinya antara lain: 

a. Memimpin atas penyelenggaran Pemerintahan desa berdasarkan 

program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 

bersama BPD melalui Perdes 

b. Mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa 

c. Mengajukan dan menetapkan APBDes 

d. Mengkoordinasiakan atas pembangunan desa secara partisipatif 

serta swadaya warga masyarakat desa 

e. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa 

f. Membina perekonomian warga masyarakat desa 

g. Menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman 

Lingkungan 

h. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes 

2. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penyambung aspirasi 

warga masyarakat dan menetapkan peraturan desa yang dianggap baik 

dan penting untuk kepentingan warga masyarakat desa bersama 

dengan kepala desa serta melalukan pengawas terhadap dana desa. 

BPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Membahas rancangan Peraturan desa bersama Kepala desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa 

oleh Pemdes 
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c. Menggali, menghimpun, menampung, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi warga masyarakat desa 

d. Memberi persetujuan atas pemberhentian atau pemberhentian 

sementara kepala desa dan/atau perangkat desa 

e. Menyusun tata tertib BPD 

3. Sekretaris Desa, berikut tugas pokok dan fungsinya antara lain: 

a. Mengelola, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan 

pembangunan desa 

b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, 

tata naskah, arsip dan ekspedisi 

c. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja atas 

pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perangkat desa 

d. Menyusun dan memperoses rancangan produk-produk hukum 

desa 

e. Menyusun program kerja tahunan desa, yaitu RPJMDes dan 

RKPDes 

f. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

4. Bendahara desa, berikut tugas pokok dan fungsinya antara lain: 

a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, mencatat, 

membukukan, menyetorkan, membayarkan dan 

mempertanggungjawabkan atas keuangan desa disertai dengan 
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bukti-bukti atau kwitansi yang sah dalam rangka pelaksanaan 

APBDes 

b. Membuat dan penyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang menjadi 

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban serta 

melaksanakan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib 

c. Mengelola rekening bank keuangan desa 

d. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

5. Kaur tata usaha dan umum, mempunyai tugas: 

a. Membantu sekretaris desa di bidang keadministrasian desa atas 

pelayanan pembinaan kehidupan warga masyarakat desa 

b. Melaksanakan dan pembinaan atas urusan surat menyurat, 

pelayanan umum, administrasi kependudukan dan perizinan 

c. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

6. Kaur Perencanaan, mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dalam 

perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa 

b. Menyusun program kerja atas perencanaan desa dan pelaksanaan 

tugas perangkat desa 

c. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

7. Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas: 

a. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil 



53 
 

 

b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa 

c. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan desa 

d. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan di bidang 

pertahanan dan kependudukan 

e. Merumuskan dan menyelenggarakan upaya-upaya dalam 

terciptanya ketertiban umum, ketenteraman lingkungan dan 

pembangunan kesatuan bangsa di desa serta urusan kelembagaan 

sosial kemasyarakat dan adat istiadat desa 

f. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu 

dalam menyusun rancangan produk-produk hukum desa dan 

pengelolaan kewilayahan serta membantu pendataan dan 

pengelolaan profil desa 

g. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

8. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data kemasyarakatan di bidang 

kesejahteraan masyarakat desa 

b. Menyelenggarakan dan mengadakan inventarisasi penduduk yang 

tuna karya, para penyandang cacat fisik, tuna susila, tuna wisma, 

jompo, anak yatim piatu dan panti asuhan dalam rangka upaya 

dalam mensejahterakan warga masyarakat desa 
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c. Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di bidang 

kesejahteraan warga masyarakat desa kurang mampu seperti 

raskin, BLSM, dan bantuan lainnya 

d. Melaksanakan pembangunan desa atas sarana prasarana 

infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana bidang pendidikan, 

pembangunan sarana bidang, pembangunan sarana bidang 

kesehatan dan tugas sosial serta memotivasi warga masyarakat di 

bidang ekonomi, budaya, keagamaan, lingkungan hidup, 

olahraga, pemberdayaan kemasyarakatan, politik dan 

kepemudaan 

e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sodakoh serta 

dana sosisal lainnya 

f. Membantu administrasi di bidang pernikahan, perceraian, talak, 

rujuk dan kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian 

g. Menjalankan tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa 

dan pemerintah di atasnya seperti pajak, retribusi dan pendapatan 

lainnya 

h. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

9. Kasi Pelayanan, mempunyai tugas: 

a. Menjalakan tugas yang bersifat keadministrasian oleh warga 

masyarakat desa untuk keperluan administratif kependudukan 

seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat keterangan Tidak 
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Mampu, SIUP, SKCK, urusan-urusan pertanahan maupun surat 

keadministrasian lainnya 

b. Melaksanakan penataan arsip data kependudukan dan membantu 

administrasi kepindahan pendudukan 

c. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan 

hak dan kewajiban warga masyarakat dalam upaya peningkatan 

partisipasi warga masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial budaya 

warga masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan 

d. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 

10. Kamituwo, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan pembinaan ketentraman, keterlibatan dan 

pelaksanaan dalam upaya perlindungan warga masyarakat desa, 

mobilitas kependudukan dan penataan wilayah desa 

b. Mengawasi pelaksanaan atas pembangunan desa di tingkat dukuh 

c. Melaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya 

peningkatan kemampuan dan kesadaran warga masyarakat dalam 

menjaga lingkungannya di tingkat dukuh 

d. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan warga masyarakat 

dalam menunjang kelancaran atas penyelenggaraan pemerintah 

desa dan pembangunan desa di tingkat dukuh 

e. Menjalankan tugas lain yang diberikan Petinggi 
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4.1.5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kecapi 

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

Program ADD, Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Kecapi sejak 

terbentuk telah memberikan pelayanan kepada penduduk miskin 

khususnya dan masyarakat secara umun antara lain yaitu melakukan 

pemetaan wilayah penduduk miskin, wilayah penduduk produktif, wilayah 

terbelakang  yang telah didata secara administrasi dengan baik. disamping 

itu, dalam memenuhi segala urusan persyaratan administrasi  pelaksanaan 

program ADD, desa juga telah rutin memberikan sosialisasi kepada 

seluruh warga melalui anggota desa, ketua RT, ketua RW, dan juga 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga masyarakat desa Kecapi. 

Meskipun masih diperlukannya pengembangan dan penyempurnaan untuk 

kepentingan kemajuan kesejahteraan warga masyarakat desa. 

Dalam hal melayani warga masyarakat desa yang berkaitan dengan 

program ADD yang berkaitan dengan kegiatan Tri daya masyarakat, di 

desa Kecapi telah merangkum usulan masyarakat tingkat RT yang terarsip 

dalam RPJMDes dan terdikte jelas diusulan-usulan kegiatan tiap tahun, 

sebagai dasar acuan kerja dan prioritas program ADD desa Kecapi. Hal 

tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan pemerataan program 

wilayah, akan berdampak kepada kondisi perekonomian warga masyarakat 

desa, kerukunan warga masyarakat desa, gotong royong dan kehidupan 

bermasyarakat yang layak bagi warga masyarakat desa Kecapi dan 

sekitarnya. 
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4.1.6. Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa Desa Kecapi 

Struktur Organisasi Personalia Pengelola atau Tim Pelaksana 

Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam Gambar berikut: 

Struktur Organisasi Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

BKM dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ADD 

merupakan lembaga yang bersifat kolektif koligia, yang mana setiap 

anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pada perjalanan 

BKM/LKM 

Unit Pengelola 

Keuangan 

(UPK ) 

Unit Pengelola 

Lingkungan 

(UPL ) 

Unit Pengelola 

Sosial 

(UPS ) 

SEKETARIAT 

BKM/LKM 

KSM  

Dewan Pengawas 

UPK 

MASYARAKAT 

Unit Pengelola 

Pengaduan 
Masyarakat 

(UPPM ) 

KSM  KSM  KSM  KSM  KSM  

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa 

Sumber :Peraturan BKM Desa Kecapi 2017 
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periode masa bakti anggota bkm menunjuk koordinator BKM guna 

sebagai pucuk pimpinan dalam menyelenggarakan program ADD.  

Anggota badan keswadayaan masyarakat dipilih oleh warga melalui 

musyawarah BKM dari tingkat terbawah yaitu tingkat RT/RW atau 

tingkta dukuh hingga tingkat desa dengan masa bhakti selama 3 tahun 

yang hasilnya diketahui petinggi setempat dan tim fasilitator. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan ADD dan sebagai wakil 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. 

BKM mempunyai kewenangan: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-BKM 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan ADD 

c. Menetapkan bendahara BKM 

d. Menetapkan Keseketariatan BKM 

e. Menetapkan unit-unit pengelola yang melakukan pendampingan 

pelaksanaan program BKM dalam program ADD 

f. Menetapkan lokasi-lokasi atau sasaran penerima dana ADD 

2. Kesekretariatan BKM 

Kesekretariatan BKM bertindak sebagai koordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan BLM dan bertanggungjawab atas 

tugasnya kepada Koordinator BKM. Kesekretariatan BKM 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun  dan  melaksanakan atas kebijakan pengelolaan ADD 
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b. Menyusun  RPJMDes,  perubahan dan menjalankan kebijakan 

pengelolaan barang BKM 

c. Menyusun rancangan keputusan Koordinator BKM tentang 

pelaksanaan peraturan desa tentang ADD dan perubahan ADD 

3. Unit-Unit Pengelola atau Pelaksana BKM 

a. Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah 

melaksanakan atas kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan 

ditetapkan oleh BKM. Sehingga berkaitan dengan posisi unit-unit 

pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan 

dengan masing-masing tugasnya sesuai yang tertuang dalam 

AD/ART BKM. 

b. Unit Pengelola diangkat BKM dengan surat keputusan (SK) 

Pengangkatan 

4.  Unit Pengelola Keuangan (UPK) 

a. UPK mengelola kegiatan BKM di bidang Ekonomi atau 

Keuangan 

b. Melakukan pendampingan penyusunan atas usulan kegiatan-

kegiatan KSM Ekonomi 

c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksankan oleh KSM Ekonomi 

d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan pinjaman secara 

bergulir untuk KSM, termasuk menyelesaikan permasalahan 

pinjaman tersebut 

e. Mengadministrasikan keuangan UPK 
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f. Melaporkan kegiatan KSM Ekonomi pada pihak terkait 

g. Menjalin kemitraan (Chennelling) dengan pihak-pihak lain yang 

mendukung program ekonomi UPK 

5. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 

a. UPL mengelola kegiatan BKM di bidang Lingkungan atau 

Infrastruktur 

b. Melakukan pendampingan penyusunan usulan-usulan atas 

kegiatan KSM Panitia Pelaksana Pembangunan 

c. Mengendalikan seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan 

prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang 

dilaksanakan oleh KSM atau Panitia Pelaksana Pembangunan 

d. Motor penggerak masyarakat, dalam menumbuhkan sikap 

kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan 

lingkungan perumahan dan pemukiman 

e. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya 

f. Melaporkan kegiatan KSM Lingkungan pada pihak terkait 

g. Menjalin kemitraan (Chennelling) dengan pihak lain 

6. Unit Pengelola Sosial (UPS) 

a. UPS mengelola kegiatan BKM di bidang Sosial 

b. Melalukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan-kegiatan 

KSM Panitia Pelaksana Pembangunan 

c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Panitia 

Pelaksana Pembangunan di bidang sosial 
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d. Membangun dan mengembangkan sosial kontrol masyarakat 

melalui media dan/atau informasi komunikasi. 

e. Memfasiltasi dan mendorong masyarakat dalam komunikasi 

belajar desa (KBD) 

f. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial 

g. Melaporkan kegiatan KSM Sosial pada pihak terkait 

h. Menjalin kemitraan (Chennelling) dengan pihak pihak lain 

7. Dewan Pengawas UPK 

Dewan pengawas adalah orang yang bertanggungjawab terhadap 

BKM terhadap pelaksanaan kegiatan RLF dijalankan sesuai dengan 

AD/ART. Tugas Dewan Pengawas UPK: 

a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK 

untuk mengukur kinerja operasional (kepatuhan) maupun kinerja 

keuangan berdasarkan indikator yang berlaku 

b. Mengarahkan UPK dalam mengelola pinjaman bergulir agar 

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh 

BKM 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh 

kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun di 

KSM 

d. Bekerja sama dengan BKM, relawan dan perangkat desa untuk 

mensosialisasikan kegiatan pinjaman seara bergulir 
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e. Bekerjasama dengan relawan, perangkat desa dan desa.Terkait 

untuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman 

Tanggungjawab: 

a. Bertanggungjawab terhadap BKM atas terselenggaranya 

pengawasan, monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK dan 

melaporkan hasil kegiatan tersebut dalam kesempatan pertama 

setelah kegiatan 

b. Memastikan atas program dan pelayanan pinjaman bergulir UPK 

tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pinjaman KSM 

c. Memastikan bahwa dana-dana hasil penggalangan dari 

pemerintah/swasta telah diadministrasikan dan disalurkan oleh 

UPK sesuai ketentuan dan kesepakatan 

d. Memberikan teguran, masukan atau perbaikan kepada UPK 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit 

e. Memastikan tersedianya laporan keuangan pengelolaan pinjaman 

bergulir UPK secara benar, baik, tepat waktu dan transparan 

f. Memastikan bahwa kinerja keuangan UPK tercapai dengan 

indikator pencapaian yang disyaratkan 

g. Memberikan usulan kepada BKM mengenai sanksi yang akan 

diberikan kepada petugas UPK baik berupa surat peringatan (SP), 

skorsing maupun pemberhentian jika diketahui bahwa petugas 

tersebut telah melakukan penyimpangan kepatuhan maupun 

keuangan 
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h. Memberikan masukan kepada BKM atas rencana perekrutan 

petugas baru UPK 

i. Memegang teguh kerahasiaan hasil-hasil pemeriksaan dan 

bertangungjawab atas penggunaannya 

4.1.7. Visi dan Misi Desa Kecapi 

1. Visi Desa Kecapi 

“Menuju Desa Kecapi yang maju dengan mengutamakan 

pelayanan masyarakat serta pembangunan yang partisipatif di bidang 

sarana transportasi, perekonomian, pendidikan, kesehatan, sarana 

ibadah dengan mengembangkan niali-nilai Demokrasi dan Religius” 

Dalam meraih visi desa Kecapi seperti yang sudah dijabarkan 

diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik 

internal maupun eksternal, maka disusun misi desa Kecapi. 

2. Misi Desa Kecapi 

a. Mewujudkan peningkatan pelayanan kemasyarakatan 

b. Meningkatkan swadaya masyarakat demi terselenggaranya 

pembangunan yan merata di bidang sarana transportasi, 

perekonomian, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah 

c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 

demokrasi dalam keidupan bermasyarakat, beragama dan 

bernegara 
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4.1.8. Isu-Isu Pembangunan ADD Desa Kecapi 

Gambaran umum mengenai potret kondisi suatu daerah yang telah 

diuraikan diatas, dijadikan sebagai dasar dalam mengidentifikasi isu-isu 

strategis pembangunan desa Kecapi dalam menghadapi berbagai 

permasalahan dan tantangan dalam pembangunan desa selama 3 (tiga) 

tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan desa yang faktual tersebut 

akan menentukan kebijakan, agenda/program kerja, sasaran atas 

pembangunan desa yang akan digulirkan selama kurun waktu 3 (tiga) 

tahun mendatang.  

Berdasarkan dari isu-isu strategis diatas, pembangunan desa Kecapi 

diprioritaskan pada:  

1. Penyempurnaan jalan RT-RT desa Kecapi (Betonisasi) 

2. Pembangunan drainase jalan RT-RT desa Kecapi 

3. Pengembangan atau pembekalan ketrampilan-ketrampilan warga 

masyarakat kurang mampu 

4. Pemupukan Modal Ekonomi Bergulir untuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) untuk modal kerja warga masyarakat kurang 

mampu 

4.1.9. Arah Kebijakan Keuangan ADD Desa Kecapi 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi desa Kecapi untuk 3 (tiga) 

tahun kedepan, ADD desa Kecapi khususnya Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM) akan berupaya untuk mengoptimalkan dana 

penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tepat sasaran dan tepat 
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guna. Sumber-sumber pembiayaan BKM dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan program ADD untuk pembangunan di desa Kecapi terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli  BLM, terdiri dari : 

a. Bagi Hasil dari Pendapatan Pinjaman Bergulir UPK 

b. Pendapatan Sewa Alat-Alat Unit Pengelola Sosial 

2. Pendapatan Swadaya Masyarakat 

3. Alokasi Dana Desa 

4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya 

5. Hibah 

6. Sumbangan Pihak Ketiga 

4.1.10. Gambaran Umum Pengelolaan ADD Desa Kecapi 

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan 

langsung yang dialokasikan kepada desa yang dipergunakan untuk 

meningkatkan sarana pelayanan publik warga masyarakat desa, 

kelembagaan desa dan prasarana penunjang lain desa yang dianggap 

diperlukan serta diprioritaskan untuk kepentingan warga masyarakat desa, 

yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan 

dipertanggungjawabkan oleh Koordinator desa. 

ADD dimaksudkan merupakan sebagai bentuk bantuan stimulan atau 

dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program ADD yang 

ditunjang dengan adanya partisipasi, swadaya dan gotong royong warga 
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masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan kegiatan-

kegiatan pemerintahan desa serta pemberdayaan warga masyarakat desa. 

Tujuan diberikannya ADD antara lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan program ADD oleh desa dalam 

rangka menyelenggarakan pelayanan publik warga masyarakat desa, 

melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan perberdayaan 

kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya 

2. Meningkatkan kemampuan atas lembaga kemasyarakatan desa dalam 

pembangunan desa dengan potensi desa yang dimiliki 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, membuka kesempatan kerja 

dan kesempatan berusaha bagi warga masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan sosial ekonomi warga masyarakat desa 

4. Mendorong peningkatan antusiasme atas partisipasi, swadaya dan 

gotong royong warga masyarakat desa 

Penggunaan ADD dibagi kedalam 2 (dua) komponen, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing 

desa, dipergunakan untuk biaya operasional lembaga pemberdayaan 

masyarakat desa, meliputi: 

a. Biaya Kantor 

b. Biaya Rapat 

c. Biaya Transportasi 

d. Biaya Insentif-Insentif: 
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1) Insentif sekretariat 

2) Insentif UPL 

3) Insentif UPS 

4) Insentif DP-UPK 

2. Sebesar 70% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing 

desa, dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan warga 

masyarakat. Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan warga 

masyarakat, diantaranya digunakan untuk kegiatan Tri Daya 

Masyarakat Miskin untuk Biaya Operasional Unit-unit Pengelola 

Lapangan diantaranya Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit 

Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), maksimal 

digunakan untuk: 

a. Unit Pengelola Lingkungan  (UPL), terdiri dari:  

1) Prasarana Lingkungan 

2) Persarana Perhubungan  

b. Unit Pengelola Keuangan  (UPK), terdiri dari : 

1) Bantuan Ekonomi Bergulir (UPK ) atau penambahan modal 

usaha KSM 

2) Bantuan Ekonomi Hibah 

3) Prasarana Kegiatan Pinjaman Bergulir 

4) Prasarana produksi 

5)  Prasarana pemasaran 

c. Unit Pengelola Sosial  (UPS), terdiri dari: 
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1) Prasarana sosial 

2) Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Sosial 

3)  Bantuan Biaya Pengadaan Alat Pelatihan  

4)  Biaya insentif narasumber pelatihan 

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi 

Dana Desa antara lain:  

1. Untuk membayar honor atau gaji bagi karyawan atau pegawai honorer 

yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis 

2. Untuk melunasi pajak 

3. Untuk membeli kendaraan bermotor 

4. Untuk membeli tanah atau sawah untuk Aset desa 

5. Pembuatan fisik yang monumental (gapura, tugu batas, dan lain-lain). 

6. Pemugaran tempat-tempat keramat maupun obyek wisata 

7. Untuk membeli pakaian atau baju seragam dinas 

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa harus 

berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:  

1. Penyaluran dana langsung ditujukan kepada Tim Pelaksana ADD 

2. Rencana kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan harus dapat 

diketahui warga masyarakat dengan mudah dan terbuka 

3. Seluruh hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi 

4. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember 

tahun anggaran yang sedang berjalan 
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5. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum 

mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa anggaran dana 

tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara 

6. Hasil kegiatan atau proyek yang dibangun menjadi milik desa dan 

dapat dilestarikan serta ditumbuh kembangkan oleh pemerintah desa 

dan warga masyarakat desa 

Pengelola Bantuan ADD adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

ADD terdiri dari:  

1. Penanggungjawab Operasional Kegiatan adalah Koordinator 

Pengelola ADD 

2. Sekretaris desa bertanggungjawab atas segala urusan administrasi 

kegiatan 

3. Bendahara desa yang diberi mandate dalam recimen rekening desa 

Personalia Tim Pelaksana ADD tersebut, secara teknis dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD merupakan Unit-unit Pelaksana 

dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), RT/RW, Lembaga 

lain yang dibutuhkan dan ditetapkan dalam musyawarah desa. 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan ADD Desa Kecapi 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan atas kinerja, 

tindakan dan hasil kerja seseorang atau institusi kepada pihak-pihak yang 

memiliki hak atau kewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban 
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atau keterangan tersebut. Dimana nantinya terdapat penilaian terhadap 

keberhasilan atau kegagalan di dalam proses pelaksanaan tugasnya 

tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas 

birokrasi pemerintahan dalam memberikan suatu pelayanan publik sebagai 

kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut secara  langsung maupun 

tidak langsung dari warga masyarakat. Pertanggungjawaban ini perlu 

dilaksanakan dengan media yang memadai, kemudian dapat 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak internal dan kepada publik secara 

periodik maupun secara tak terduga sebagai upaya penyampaian kewajiban 

hukum dan bukan karena sukarela. 

Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan merupakan upaya 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik good 

governance. Prinsip atau kaidah-kaidah good governance yaitu dengan 

dengan adanya partisipasi warga masyarakat, transparansi informasi publik 

dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan desa yang baik dan benar sesuai dengan 

pedoman yang berlaku. 

Sesuai dengan adanya Asas Penyelenggaraan Negara dalam pasal 20 

ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah 

berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri dari: 

1. Asas kepastian hukum 
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2. Asas tertib penyelenggara negara 

3. Asas kepentingan negara 

4. Asas keterbukaan 

5. Asas proporsionalitas 

6. Asas profesionalitas 

7. Asas akuntabilitas 

8. Asas efisiensi 

9. Asas efektifitas 

Bila kita cermati ke sembilan asas penyelenggaraan negara tersebut 

sebagian besar merupakan kriteria yang ada dalam good governance, agar 

terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari pratik-

praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta asas efisiensi dan 

efektifitas. 

Desa Kecapi merupakan salah satu desa di kabupaten Jepara yang 

mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa, maka daripada itu 

berkuwajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang terkhusus pengelolaan ADD ini 

merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pelaksanaan 

pemerintahan yang baik good governance. Menerapkan prinsip 

akuntabilitas pada pengelolaan ADD dengan tepat, dapat digunakan 

sebagai acuan kineja pemeritahan desa dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya terkhusus dalam pengelolaan keuangan desa. 
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4.2.1.1. Tahap Perencanaan 

Alokasi dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang dalam 

penggunaannya terintegrasi dengan APBDes, oleh karena itu program 

perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan 

desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang 

di dalamnya membahas tentang usulan-usulan perencanaan atas program 

pembangunan desa yang mengacu pada Prinsip-Prinsip Perencanaan 

Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). 

Prinsip P3MD mengharuskan keterlibatan warga masyarakat desa 

dalam setiap pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan desa 

yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang 

bersangkutan, sehingga akan benar-benar dapat merespon kebutuhan atau 

aspirasi yang berkembang. Musrenbangdes sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. 

Perencanaan pembangunan desa meliputi, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah, Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan dalam 

menyusun Perencanaan Pembangunan Desa melibatkan semua unsur 

masyarakat  dengan melakukan unsur swakarya. Perencanaan tersebut 

dilakukan dengan bermusyawarah yang diikuti oleh BPD, Pemerintah 

Desa, dan semua unsur kelembangaan masyarakat desa untuk membahas 

dan menetapkan suatu hal yang bersifat strategis dalam 

penyelenggarakan pemerintah desa.  
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Penyusunan perencanaan pembangunan desa Kecapi disusun 

melalui musrenbangdes. Musrenbangdes terdiri atas musrenbangdes 

Jangka Menengah untuk membahas RPJMDes dan Jangka Tahunan 

untuk membahas RKPDes. Kepala desa Kecapi bertanggungjawab 

menyusun RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya 

menyusun RKPDes untuk 1 (satu) tahun. 

Penyusunan RPJMDes Kecapi dilakukan melalui kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan rancangan RPJMDes, yang diusulkan oleh warga 

masyarakat desa Kecapi 

2. Musyawarah perencanaan pembangunan menengah 

3. Penetapan RPJMDes oleh kepala desa Kecapi bersama BPD Kecapi 

Penyusunan RKPDes Kecapi dilakukan melalui urutan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan rancangan RKPDes Kecapi berdasarkan RPJMDes 

2. Menyelenggarakan musyawarah tingakat RT/RW 

3. Menyelenggarakan musyawarah tingakat desa 

4. Penetapan RKPDes Kecapi oleh kepala desa 

Tahap perencanaan pengelolaan ADD di desa Kecapi, telah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana telah diawali 

dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan 

dengan prinsip partisipatif dalam kegiatan musyawarah desa dan 
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musrenbangdes. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan 

prinsip partisipatif pembangunan masyarakat berdasarkan pada asas 

penyelenggaraan negara dan mempunyai keterkaitan serta tidak 

terpisahkan dari sitem perencanaan pembangunan pemerintah daerah. 

Perencanaan pembangunan desa dengan prinsip partisipatif 

dilakukan dengan adanya keterlibatan warga masyarakat desa dalam 

proses perencanaan pembangunan desa dari lembaga kemasyarakatan 

desa dan tokoh masyarakat desa. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam 

musyawarah desa yaitu memberikan tanggapan, masukan dan saran 

kepada pemerintah desa. 

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam 

pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa baik terlibat 

secara langsung maupun melalui institusi atau lembaga yang 

mewakilinya. Implementasi terkait program-program ADD di desa 

Kecapi dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan 

kesejahteraan warga masyarakat desa Kecapi melalui pemberdayaan 

warga masyarakat desa Kecapi dan menekankan proses motivasi 

berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan desa dengan 

menerapkan prinsip swakarya. Pelaksanaan prinsip partisipasi dalam 

perencanaan pembangunan  desa tersebut juga dibuktikan dengan hasil 

wawancara dari seorang informan, yaitu sebagai berikut: 

“Melalui musyawarah, yang melibatkan unsur dari perangkat desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RW, RT, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD), Pemerintah Kecamatan. Sebelum 
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pelaksanaan perencanaan pemerintah desa menginstruksikan dan 

menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui 

perwakilan tersebut, untuk membuat proposal perencenaan 

pembangunan desa yang nantinya akan dibahas dalam musyawarah 

desa sebagai bahan perencanaan pembangunan desa tahun yang 

akan datang”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Widiyanto selaku PJ. 

Petinggi Desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Kami yang ada di RW bersama RT sudah mengetahui adanya 

perencanaan pembangunan desa, pihak pemerintah desa sudah 

memberi tahu kepada RW/RT untuk membuat sebuah proposal 

perencanan pembangunan desa yang nantinya proposal tersebut di 

kumpulkan di balai desa dan di bahas dalam musyawarah desa”. 

 (Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Afif selaku Ketua RW 

01 desa Kecapi, 12 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

 “Untuk tingkat partisipasi masyarakat bisa dikatakan sudah cukup 

baik, mas. Terbukti saat adanya musyawarah desa mulai dari RT, 

RW, LKD, pemerintah desa, dan BPD sangat antusias hadir untuk 

memberikan masukan-masukan terkait dengan program 

pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan desa. Dan saat 

pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu 

proses pembangunan tersebut dengan menjadi tukang atau kuli”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Yazid selaku BPD 

Kecapi, 27 Februari 2018). 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan 

ADD di desa Kecapi sudah menerapkan prinsip partisipatif dengan 

melibatkan warga masyarakat. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan 

warga masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan desa 

dengan didasarkan pada antusiasme yang tinggi dari kehadiran warga 

masyarakat desa dalam forum musrenbangdes. Warga masyarakat desa 

Kecapi sangat berpartisipasi dalam memberikan tanggapan, usulan, 

kritik, masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam musyawarah 

desa atau  musrenbangdes yang membahas perencanaan program-progam 

dan kegiatan pembangunan desa. 

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk warga masyarakat 

dalam memberikan dan menyampaikan aspirasinya sekaligus sebagai 

media belajar bagi warga masyarakat desa terhadap prinsip akuntabilitas 

pengelolaan ADD. Apabila ditinjau dari prinsip partisipasi dalam hal 

Kepala Desa mengadakan 

musyawarah desa untuk 

membahas ADD 

Musyawarah desa dihadiri oleh 

BPD, lembaga kemasyarakatan, 

masyarakat serta tim kecamatan 

Tim pelaksana ADD 

menyampaikan rencana 

penggunaan ADD berdasarkan 

prioritas 

Rancangan ADD disepakati 

dalam musyawarah desa dan 

menjadi salah satu bahan 

penyusunan 

Gambar 4. 3 Mekanisme Perencanaan ADD 

Sumber: UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
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pengambilan keputusan perencanaa penggunaan dana ADD dapat 

dikatakan bahwa tingkat partisipasi warga masyarakat desa Kecapi sudah 

cukup baik. Dibuktikan dengan tingkat partisipasi warga masyarakat 

dalam menghadiri musyawarah desa dengan sebuah pernyataan oleh 

informan, sebagai berikut: 

“Kalau melihat daftar hadir dalam musrenbangdes itu 

antusiasmenya cukup tinggi. Mereka memberikan masukan-

masukan program dan sendiri yang menetukan sendiri mana 

program yang menjadi skala prioritas desa”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Widiyanto selaku PJ. 

Petinggi Desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Membuka setiap RT membuat proposal perencanaan sesuai 

dengan keadaan lingkungannya, nanti dari berbagai usulan 

proposal di nilai oleh tim yang di musyawarahkan bersama, yang 

dapat dianggarkan ya dianggarkan yang  belum bisa ya kami 

usahakan”. 

 (Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Melalui musyawarah desa dan musrenbangdes yang membahas 

perencanaan program desa mencakup keseluruhan anggaran dana 

yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa 

sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang 

digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, 

ekonomi. Kita dari  pihak  RW bersama RT diundang dalam 



78 
 

 

dalam musrenbangdes, disana semua usulan-usulan yang kami 

ajukan tampung secara skala prioritas kebutuhan desa”. 

 (Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Ketua RW 08 

Kecapi, 8 Maret 2018). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme tahap 

perencanaan pada pengelolaan ADD di desa Kecapi berawal dari 

pelaksanaan musyawarah desa yang mana musyawarah tersebut 

diselenggarakan oleh pemerintah desa Kecapi yang diikuti oleh mitra 

kerja pemerintah desa Kecapi yang berasal dari seluruh unsur 

kelembagaan masyarakat desa Kecapi. Pelaksanaan musyawarah 

bertujuan untuk membahas beberapa Rencana Penggunaan Dana (RPD). 

Usulan dari masing-masing RT/RW yang disalurkan oleh para 

peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk 

menentukan program pembangunan desa. Hal ini didukung dengan 

pernyataan beberapa informan sebagai berikut: 

“Semua masukan usulan dari RT kami rekap, dinilai oleh tim 

penilai. Untuk program yang dapat  dianggarkan desa ya kami 

anggarakan, kalau program yang sekiranya desa tidak mampu atau 

program yang membutuhkan anggaran besar kami ajukan di 

musrenbangcam”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 
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“Di skala prioritas kebutuhan mas, artinya yaitu dengan melihat 

manfaatnya dan dicari yang paling penting, yang menjadi 

kebutuhan yang sangat mendesak itu yang biasanya di utamakan, 

mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Ali Masrur, selaku BPD desa 

Kecapi, 1 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Usulan yang kita ajukan ditampung semua mas, kita sendirilah 

yang menilai mana program yang paling dibutuhkan untuk desa 

dan mampu didanai desa. Semua usulan kita tadi terima dengan 

baik, lalu dibuat skala prioritas yang dibuat berdasarkan kebutuhan 

lalu diurutkan dari yang dianggap kebutuhan paling mendesak 

untuk diatasi. Hasil skala prioritas tersebut yang akan menjadi 

bahasan di Musrenbangdes”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Sufaidi, selaku Ketua RW 05 

pada 9 Maret 2018). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengakomodir segala masukan dari warga masyarakat desa yang 

diwakili oleh peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan 

pengelolaan ADD, pemerintah desa kecapi menampung semua aspirasi 

atau masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta musyawarah desa 

yaitu warga masyarakat. Untuk menentukan program yang akan menjadi 

program desa dibuat skala prioritas, karena tidak semua usulan program 

dapat dianggarkan desa atau program yang  membutuhkan anggarkan 

besar akan dijadikan  bahan  usulan program pada Musrenbangcam. 
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Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan 

hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah desa Kecapi. Hal ini karena 

usulan atau aspirasi dari warga masyarakat merupakan sarana bagi 

pemerintah desa untuk mendengarkan apa yang selama ini menjadi 

kebutuhan warga masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan desa 

yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada kebutuhan warga masyarakat 

desa.  Namun, tidak semua usulan masyarakat serta merta diterima dan 

langsung disetujui, karena pembuatan rencana program pembangunan 

desa harus disesuaikan denganjumlah dana ADD yang dialokasikan 

untuk program pembangunan desa. Maka dari itu, dalam rangka 

mengakomodir segala usulan atau masukan dari masyarakat, dibuatlah 

skala prioritas. 

Skala prioritas merupakan cara yang digunakan pemerintah desa 

Kecapi untuk menentukan program pembangunan desa berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan yang 

diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan 

berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang paling 

mendesak untuk segera dipenuhi. Pertama, skala prioritas dibuat pada 

saat Musyawarah tingkat RW di tiap-tiap di RW yang berguna untuk 

menentukan program pembangunan tingkat RW. Skala prioritas tingkat 

RW ini dibuat oleh masing-masing RT, serta skala prioritas yang dibuat 

di tiap RW bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di 

tiap-tiap RT. 
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Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap RW ini akan dibawa ke 

Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing RW yang disalurkan oleh 

para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk 

menentukan program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa, yang 

berwenang dalam  menentukan skala prioritas kebutuhan desa adalah 

Tim Perumus. Tim Perumus bertugas untuk menentukan skala prioritas 

desa yang dimaksud berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan dari tiap-

tiap RW. 

4.2.1.2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan 

sumberdaya alam dan kearifan lokal desa yang dimiliki, pembangunan 

desa berskala lokal dilaksanakan sendiri secara mandiri oleh desa, 

pelaksanaan atas program-program sektoral kegiatan-kegiatan penunjang 

kesejahteraan warga masyarakat desa melalui pembangunan desa. 

Tahap pelaksanaan ADD adalah semua pengeluaran desa yang 

dilaksanakan melalui kas desa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang sah. Dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan pada musyawarah desa, terutama perkembangan 

kegiatan fisik dan penyerapan dana anggaran dengan demikian dapat 

diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD, dari sisi prinsip 

akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui prinsip pelaporan yaitu 

pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal 
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tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang 

mengatakan: 

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang 

menjadi program ADD seluruh berasal dari anggaran ADD dengan 

catatan dilampiri dengan bukti-bukti penunjang, seperti halnya 

nota, kwitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada 

pelaporan akhir”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Daryono selaku Ketua RW 06 

Kecapi, 9 Maret 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

 “Kalau terkait itu, pihak desa sudah melakukan sesuai prosedur 

yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, setiap pemasukan dan 

pengeluaran dicatat dan didukung dengan bukti yang sah”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Amrul Fauzi selaku BPD, 28 

Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Untuk semua pembangunan infrastruktur, setiap kegiatan atau 

program yang didanani anggaran desa, kami catat secara tertulis di 

buku pemasukan dan buku pengeluaran desa dan juga disertai 

dengan bukti yang optentik dapat dipertanggungjawabkan”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, pada tanggal 26 Februari 

2018). 
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Jadi dalam tahapan pelaksanaan mejadi bagian terpeting dalam 

suatu kegiatan atau pelaksanan program, di desa Kecapi dalam 

pegelolaan ADD dibentuk sebuah tim pelaksana ADD yang bertugas 

untuk melaksanakan dan mengelola atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai 

dari dana ADD. Tim pelaksana kegiatan memiliki tugas mengenai 

pekerjaan dilapangan, sedangkan untuk bendahara bertugas 

melaksanakan segala urusan di bidang keuangan dan keadministrasian. 

Pelaksanaan diawali dengan proses pecairan dana yang dilakukan 

oleh bendahara desa melalui bank yang sebelumya sudah ditentukan 

yaitu melalui bank BKK, bank Jateng, dan BRI setelah proses pencairan 

dana tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak 

pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada 

Rencana Penggunaan Dana (RPD). Namun dalam pengambilan dana 

tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan dana yang 

diberikan dilaukan secara bertahap yang dilakukan melaui tiga (3) 

tahapan yaitu 30%, 40%, dan 30%. Dibuktikan dengan penyataan dari 

informan sebagai berikut: 

“Mengajukan pencairan dana, secara bertahap sesuai prosedural 

yang berlaku”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 



84 
 

 

 “Untuk mekanismenya mas, untuk tahapan pencairan dananya itu, 

memang tidak bisa diambil keseluruh secara langsung melainkan 

secara bertahap, biasanya itu tiga kali mas”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Ali Masrur selaku BPD Kecapi, 1 

Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Untuk pengambilan dana itu bertahap, sesuai kebutuhan belanja 

kebutuhan pertahap dalam pelaksanaan program APBDes”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Karpani selaku Ketua RW 07 

Kecapi, 8 Maret 2018). 

Jadi dalam realisasi keuangan ADD tahun 2017 untuk biaya 

aparatur dan operasional pemerintah desa serta pemberdayaan 

masyarakat terbagi kedalam beberapa tahapan, untuk tahap 1 sebesar Rp 

227.553.300, tahap 2 sebesar Rp 303.404.400, dan tahap 3 sebesar Rp 

227.553.300. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari 

ADD sepenuhnya dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ADD. 

TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program 

pembangunan desa. Adapun kegiatan-kegiatan atau program-program 

yang didanai dari dana ADD sesuai hasil hasil wawancara, sebagaimana 

berikut: 

“Ada banyak mas, diantaranya program yang didanai dari ADD itu 

program penunjang pendidikan TPQ, pendidikan Madrasyah 
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diniyah, olahraga, kepemudaan, posyandu, posbindu, polindes dan 

penunjang pertanian  mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Widiyanto selaku PJ. 

Petinggi Desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Diantaranya itu ada kegiatan pemberdayaan penunjang 

masyarakat desa melalui posyandu, posbindu, PKK, karangtaruna, 

KPM, polindes, pemberdayaan kelompok tani, kelompok usaha 

kecil”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Yazid selaku BPD 

Kecapi, 27 Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa:  

“Program ya mas, kalau untuk program pemberdayaan masyarakat 

itu contohnya, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan 

pendidikan, pemberdayaan kepemudaan, pemberdayaan kelompok 

tani”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Daryono selaku Ketua RW 06 

Kecapi, 9 Maret 2018). 

Berdasarkan informasi diatas terdapat beberapa kegiatan yang 

didanai dari dana ADD desa Kecapi yang dilaksanakan secara berkala 

dan kontinu sebagai upaya unuk menunjang kesejahteraan masyarakat 

desa Kecapi sesuai dengan visi dan misi desa. Kegiatan-kegiatan tersebut 

sangat didukung dengan partisipasi  yang tinggi dari warga mayarakat 
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desa Kecapi. Warga mayarakat desa sangat terbantu dengan adanya 

kegiatan-kegiatan penunjang tersebut. 

4.2.1.3. Tahap Penatausahaan 

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan 

bahwa, penatausahaan diselenggarakan oleh bendahara desa yang wajib 

menyelenggarakan penatausahaan berupa pencatatan setiap pemasukan 

dan pengeluaran kas serta melaksanakan tutup buku pada setiap akhir 

bulan secara tertib. Bendahara desa menggunakan Buku Kas Umum, 

Buku Pembantu Pajak dan Buku Rekening Bank guna membantu 

pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporakan melalui Laporan 

Pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kepentingan 

tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada 

setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. 

Penatausahaan desa Kecapi secara teknis telah berpedoman pada 

Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya 

peraturan desa mengenai rancangan APBDes yang telah dibahas dan 

disepakati oleh kepala desa bersama BPD. Penatausahaan yang 

dilakukan oleh desa Kecapi melalui pencatatan oleh bendahara desa 

meliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Rekening 

Bank guna membantu pencatatannya, berikut adalah APBDes untuk desa 

Kecapi. Dalam penatausahaan pengelolaan ADD desa Kecapi sesuai 

dengan hasil wawancara, sebagaimana berikut: 
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“Untuk penatausahaan desa Kecapi, kita sudah mengacu pada 

permendagri nomor 113 tahun 2014, mulai dari pencatatannya 

hingga melaporkannya, mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

 “Untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada 

buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dulu 

sebelum berlaku pedoman tersebut pihak desa pokoknya asal catat 

saja mas, yang penting catatannya jelas kalau di tinjau bisa 

menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut pihak desa selalu 

melihat cara-caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak 

kecamatan untuk melakukan pencatatan”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Yazid selaku BPD 

Kecapi, 27 Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa:  

“Sebelum berlaku pedoman dari pemerintah pusat itu pihak desa 

setiap keluar masuknya dana desa itu dicatat mas, walaupun tidak 

teratur formatnya yang penting dicatat. Sejak adanya peraturan atas 

pedoman dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, perlahan-lahan 

mulai menerapkan aturan tersebut”. 

 (Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Afif selaku Ketua RW 

01 desa Kecapi, 12 Maret 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam tahap penatausahaan 

yang dilakukan oleh desa Kecapi sudah melakukan pencatatan yang 

dilaksanakan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku kas 
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pembantu pajak dan buku rekening bank, selain itu pemerintah desa 

Kecapi juga melakukan pembukuan secara tertib administratif yang 

dilengkapi bukti-bukti yang sah. 

Dalam penatausahaan pengelolaan ADD desa Kecapi sudah 

menerapkan prinsip partisipatif sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan sebagai berikut: 

“Iya mengetahui mas, sebagian masyarakat terlibat di dalam tim 

pelaksana ADD, pasti mereka terlibat dan mengetahui prosedur 

penatausahaannya, bagi masyarakat yang tidak terlibat itu hanya 

sekedar tau dan sedikit adapula yang tidak tau juga mas, setidaknya 

ada sebagian masyakarakat yang terlibat”.   

(Hasil wawancara dengan Bapak Khusnan Selaku Ketua RW 03 

Kecapi, 13 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Kami sekalu BPD dan masyarakat ikut andil dalam 

musrenbangdes, jadi kami juga mengetahui atas penatausahaan 

pembangunan desa walaupun itu tidak secara langsung, mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Amrul Fauzi Selaku BPD Kecapi, 

28 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

 “Ya melibatkan masyarakat, setiap kegiatan desa kami rapatkan 

bersama BPD, karena BPD selaku tangan pajangnya masyarakat”. 



89 
 

 

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Jadi dalam tahapan penatausahaan desa Kecapi telah melaksanakan 

prinsip partisipatif dengan terlibatnya sebagian warga masyarakat desa 

dalam penatausahaan pembangunan desa. 

4.2.1.4. Tahap Pelaporan 

Pelaporan Pengelolaan ADD secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, kepala desa 

menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota 

berupa laporan semester pertama adalah laporan realisasi APBDes yang 

disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun berjalan dan 

laporan semester akhir tahun disampaikan selambat-lambatnya pada 

bulan Januari tahun berikutnya.  

Desa Kecapi dalam tahap pelaporan dilakukan melalui dua bentuk 

yaitu secara subtantif dan normatif. Subtantifnya pemerintah desa 

melakukan pelaporan tiap triwulan yaitu melalui musyawarah desa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama warga masyarakat dan para 

mitra kerja. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah 

dalam proses evakuasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai 

dari dana ADD. 

Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa Kecapi 

berkuwajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai 
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dari ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ (Surat 

Pertanggungjawaban) kepada pemerintah Kabupaten dengan persetujuan 

dan melewati Pemerintah Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi 

daftar perencanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana ADD,  

bukti-bukti seperti bukti dokumentasi kegiatan, nota/kwitansi belanja dan 

apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Adapun upaya 

dalam mewujudkan akuntanbilitas pelaporan ADD yang dibuat oleh 

pemerintah desa Kecapi dalam tahap pelaporan pengelolaan ADD desa 

Kecapi, sebagai berikut sesuai informasi yang dikatakan oleh para 

informan berikut: 

“Diantaranya itu, LPJ setiap tahap, SPJ, dan setiap akhir tahun 

membuat LKPD dan LKPP”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Mustofa sekalu Plt. 

Carik desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Diantaranya ya ada LPJ kegaiatan, laporan-laporan perbulan, 

laporan pertriwulan dan laporan akhir tahun”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohmat sekalu BPD desa 

Kecapi, 28 Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 
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“Diantaranya ada laporan realisasi, laporan kegiatan, laporan 

triwulan dan laporan akhir tahun”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif sekalu Ketua RW 

01desa Kecapi, 12 Maret 2018). 

Jadi pelaporan atas pengelolaan ADD desa Kecapi melaksanakan 

pelaporan secara normatif dan subtantif guna mendukung dan 

mempermudah dalam proses evakuasi atas pelaksanaan program atau 

kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersumber dari ADD. 

Dalam penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural 

yang telah ditetapkan yaitu dari Tim Pelaksana tingkat desa yang 

diketahui oleh Kepala desa disampaikan kepada Tim Pendamping tingkat 

kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

para informan berikut: 

“Iya, artinya setelah SPJ yang dibuat oleh pemerintah desa 

rampung diserahkan kepada bagian pemerintahan Kabupaten 

setelah diverifikasi oleh pemerintah Kecamatan”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Subkhan sekalu BPD 

Kecapi, 3 Maret 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Tentunya sudah mas, setiap SPJ yang sudah selesai dibuat harus 

melalui kecamatan terlebih dahulu untuk di verifikasi 

keabsahaannya, setelah itu baru bisa dinaikkan ke kabupaten”.  
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(Hasil wawancara dengan Bapak H. Sutejo, Selaku Ketua RW 04 

Kecapi, 16 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Sudah sesuai alurnya mas, setelah SPJ selesai diverifikasi oleh tim 

pendamping dari Kecamatan dan langsung diserahkan kepada 

bagian pemerintahan Kabupaten”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Widiyanto selaku PJ. 

Petinggi Desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Jadi dalam penyampaian laporan dilaksanakan sudah melalui jalur 

struktural yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu SPJ yang 

dibuat oleh tim pelaksana tingkat desa atas sepengetahuan dari kepala 

desa, setelah itu diverifikasi oleh tim pendamping tingkat kecamatan 

secara bertahap, kemudian baru bisa disetor kepada pemerintah 

kabupaten. 

Tidak hanya itu, masyarakat desa Kecapi juga langsung turut 

berperan aktif dalam proses pembangunan, karena masyarakat juga 

berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka secara bergotong-royong 

untuk membangun sarana prasarana yang menjadi program ADD di 

dusun mereka masing-masing. Selain itu, jika terdapat kekurangan dana 

dari alokasi ADD yang digunakan untuk pembangunan di tingkat 

RT/RW, mereka dengan senang hati mencukupi kekurangan dana 

tersebut dengan swadaya masyarakat. Selama tahap pelaksanaan ADD, 
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diharapkan pemerintah desa atau pengelola kegiatan juga menyampaikan 

laporan tentang kemajuan pelaksanaan secara bertahap. Demikian pula di 

desa Kecapi, dimana setiap tahap atas pelaksanaan pembangunan desa 

secara bertahap dibuat laporan berkala dan dilengkapi dengan bukti-bukti 

transaksi yang terjadi selama pelaksanaan. 

4.2.1.5. Tahap Pertanggungjawaban  

Pertanggungjawaban ADD di desa Kecapi terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDes. Penguatan keuangan desa dilakukan 

untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa 

harus dilaksanaka secaran efisien dan efektif dan akuntabel. ADD yang 

merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus 

dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat maupun kepada 

pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, 

pertanggungjawaban disampaikan juga kepada warga masyarakat melalui 

forum evaluasi pelaksanaan ADD pada musyawarah desa yang dipimpin 

oleh Kepala desa yang dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali, 

berikut hasil wawancara : 

“Dengan melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa 

dalam musrenbangdes yang melibatkan warga masyarakat desa, itu 

dilaksanakan secara bertahap”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Ali Masrur selaku BPD Kecapi, 

01 Maret 2018). 
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Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

 “Setiap tiga bulan sekali kami diundang dalam musyawarah desa 

terkait dengan evaluasi pelaksanaan ADD. Evaluasi pelaksanaan 

ADD ini terkait dengan penilaian hasil sejauhmana program yang 

telah direalisasikan dan sebaik apa kualitas hasil pekerjaan dari 

program ADD tersebut”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Ketua RW 02 

desa Kecapi, 14 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

“Sudah sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis dari 

pemerintah pusat mas, yaitu dengan melakukan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan desa tiap triwulan secara bertahap, 

mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Mustofa Selaku Plt. 

Carik desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Jadi informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa tahapan 

pertanggungjawaban pengelolaan ADD desa Kecapi telah melaksanakan 

pertanggungjawaban sesuai pedoman dan petunjuk teknis dari 

pemerintah pusat. Pemerintah desa Kecapi melakukan 

pertanggungjawaban penggunaan dana yang besumber dari dana desa, 

ADD, dana bantuan khusus kepada masyarakat dilakukan secara periodik 

setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan 

pembangunan desa dalam musyawarah desa, dan melakukan 

pertanggungjawaban secara administratif kepada pemerintah kabupaten. 
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Dan dalam pengelolaan ADD juga telah melaksanakan 

pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu 

setiap pembelanjaan yang menggunakan dana dari ADD harus disertai 

dengan bukti seperti nota dan kwitansi.  

Evaluasi pelaksanaan program yang didanai dari dana ADD juga 

membimbing warga masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam 

memberikan koreksi, masukan dan saran dengan adanya kerja sama 

saling membantu antara perangkat desa, bendahara, tim pelaksanaan 

ADD agar pertanggungjawaban pengelolaan ADD dapat diselaikan 

dengan cepat dan tepat. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban 

ADD, pemerintah desa Kecapi juga menemui kesulitan. Hal ini 

disampaikan dalam pernyataan seorang informan yang lainnya, yang juga 

merupakan Kaur Keuangan: 

“Kesulitan jelas ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru, kita 

harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya adalah  perubahan 

sistem dari Permendagri 37 tahun 2007 ke Permendagri  113 tahun 

2014 dan Siskudes (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan 

pada tahun 2017  (mewajibkan banyak buku/laporan yang dibuat). 

Kami masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan. Namun 

kami juga dibantu oleh pemerintah kabupaten bagian pemerintah 

desa yang banyak membackup kami. Pemda juga tahu kesulitan 

kami, makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat, mereka 

bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5 buku 

untuk tahun depan”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 
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Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Ya, ada. Kadang-kadang aturan pemerintah itu berubah-ubah 

seperti format LPJ dan pajak.  Misal  kalau  dulu  seluruh  pajak  

ditanggung pemerintah, sekarang pajak ditanggung atau 

dikurangkan  dari  jumlah dana oleh masyarakat penerima dana 

dipotong dari setiap jumlah yang dibagikan ke masing-masing 

pedukuhan. Lalu kalau dulu biaya pelaporan ditanggung desa, 

sekarang tidak, karena harus dimasukkan ke biaya pelaporan 

setiap pedukuhan. Nah itu yang masih menjadi kesulitan di desa 

mau menganggarkan dimana, karena tidak boleh dilaporkan. 

Solusinya, akan menyisihkan terlebih dahulu dana untuk biaya 

pelaporan dan pajak, karena dana APBDes tidak diperboleh untuk 

digunakan biaya semacam itu. Ada juga pelatihan-pelatihan yang 

diadakan oleh Pemda untuk melatih bagian keuangan desa dalam 

menyesuaikan peraturan”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Amrul Fauzi selaku BPD desa 

Kecapi, 28 Februari 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

 “Kesulitannya itu, menyesuaikan peraturan SISKEUDES dari 

atas yang selalu berubah. Belum lama ini kaur keuangan 

mengikuti Bimtek Siskeudes, mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Karpani selaku Ketua  RW 07 

Kecapi, 8 Maret 2018). 

Berdasarakan dari informasi diatas desa Kecapi melaksanakan 

pertanggungjawaban kepada warga masyarakat dilakukan secara 

periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis 

hasil pelaksanaan ADD, dan melalui rapat evaluasi dan rapat 

pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ADD, 
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pemerintah desa Kecapi juga menemui kesulitan. Kesulitan tersebut 

berkaitan dengan perubahan peraturan yang cukup sering terjadi 

beberapa tahun terakhir. Perubahan yang menjadi kesulitan ialah 

perubahan dari Permendagri 37 tahun 2007 ke Permendagri 113 dan 

adanya Siskudes (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan pada 

tahun 2017  yang mewajibkan banyak buku/laporan yang harus dibuat. 

Namun, kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya 

bantuan dari pemerintah daerah yang secara rutin memberikan pelatihan 

atau bimbingan teknis bagi para pamong desa bagian keuangan terkait 

dengan adanya perubahan peraturan. 

Informasi mengenai kesulitan yang dihadapi dan cara pemerintah 

desa Kecapi menyelesaikan berbagai kesulitan tersebut, menunjukkan 

bahwa pemerintah desa Kecapi tetap berusaha untuk mengikuti jalur 

struktural pertanggungjawaban yang ada, meski menemui kesulitan. Hal 

ini mereka lakukan agar proses pengelolaan ADD dapat berjalan 

dengan lancar, sesuai aturan dan juga dalam upaya untuk memenuhi 

target seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.  

Dalam musyawarah desa, pemerintah desa Kecapi menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD, melalui rapat evaluasi 

diakhir pelaksanaan program pelaksanan tersebut, dapat dinilai bahwa 

kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan perencanaan ADD 

di desa Kecapi tahun 2017 sangat tinggi. Hal ini didukung oleh 

pernyataan partisipan, sebagai berikut: 
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“Untuk tahap triwulan pertama ini sudah sesuai apa yang kami 

rencanakan di awal, selebihnya masih dalam tahun berjalan” 

(Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur. 

Keuangan desa (Bendahara Desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

“Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%. Kalau kurang kayaknya gak 

ada, tapi kalau lebih, banyak. Misalnya rabat beton itu rencananya 

100 meter, hasilnya 110 meter dengan kualitas dan volume yang 

sama, karena terbantu dengan adanya swadaya dari masyarakat, 

mas”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak Mustaqim selaku BPD desa 

Kecapi, 2 Maret 2018). 

Hal ini juga diperkuat dan dipergetas dengan pernyataan seorang 

informan lainnya yang mengatakan bahwa: 

 “Kesesuaiannya sudah mas, paling tidak 90%. Setiap akhir tahun 

ada evaluasi bersama (bagian) pembangunan yang sudah 

dilaksanakan apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan 

sebelumnya”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Darli selaku BPD desa Kecapi, 

27 Februari 2018). 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan salah satu informan yang 

mengatakan: 

 “Iya betul telah sesuai hasil pelaksanaan program ADD dengan 

yang telah direncanakan sewaktu musyawarah desa”. 
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 (Hasil wawancara dengan Bapak Sutejo selaku Ketua  RW 04 

Kecapi, 16 Maret 2018). 

Berdasarakan dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara 

perencanaan ADD dengan hasil pelaksanaan program tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di desa 

Kecapi sudah berdasarkan pada prinsip tanggunggugat maupun prinsip 

tanggungjawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang 

menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara 

berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta 

perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas adalah tanggunggugat dari penyelenggaraan atas apa yang 

dilakukan tersebut. 

Jika hal ini dikaitkan dengan proses pengelolaan ADD di desa 

Kecapi, maka prinsip akuntabilitas tanggunggugat tersebut sudah 

diterapkan dengan semaksimal mungkin, meski masih ditemui kesulitan 

dalam proses pertanggungjawbannya, namun pemerintah desa Kecapi 

sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat tinggi untuk 

melaksanakan tanggungjawab supaya sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Pertanggungjawaban ADD di desa Kecapi terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDes.  

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian alokasi dana desa dan besaran 



100 
 

 

alokasi dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2017. Pada 

peraturan tersebut terdapat pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: “Laporan 

penggunaan dana ADD merupakan salah satu kesatuan laporan 

pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes”.  

4.2.1.6. Tahap Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan terhadap dana ADD beserta 

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan 

operasional oleh Inspektorat Kabupaten Jepara, Tim Pendamping ADD, 

dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan ADD di desa Kecapi sudah berjalan dengan baik, sesuai 

dengan yang dikatakan informan berikut: 

“Sudah melaksanakan Diklat, kemarin di awal periode dan 

sosialisasi untuk meningkatkan Sumberdaya aparatur pemerintah  

desa”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Mustofa Selaku Plt. 

Carik desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini senada dengan penyataan seorang informan yang lainnya, 

sebagai berikut: 

 “Bentuk pembinaan dan pengawasannya dalam pelaksanaan 

pembangunan desa itu dengan adanya tim pendamping pelaksanaan 

ADD dari kecamatan, mas. Merekalah yang memberikan 

pengarahan dan juga yang mengawasi atas pelaksanaan 

pembangunan desa tersebut”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Khusnan Selaku Ketua RW 03 

Kecapi, 26 Februari 2018). 
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Hal ini dipertegas oleh pernyataan informan lain yang mengatakan: 

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari pemerintah baik dari 

pemerintah kabupaten maupun dari kecamatan melaksanakan 

pembinaan dan pendamping untuk mengawal kegiatan ADD 

tersebut. Desa sudah melaksanakan seesuai petunjuk atau prosedur 

dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh 

Tim Pelaksana ADD”. 

 (Hasil wawancara dengan Yusdiyanto selaku BPD Kecapi, 4 Maret 

2018). 

Jadi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sudah 

dilaksanakan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat 

Kabupaten Jepara, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat 

melalui BPD guna menunjang sumberdaya manusia apatur pemerintah 

desa yang lebih baik. 

Memahami dan menerapkan perinsip-prinsip Good Government 

Governance khususnya prinsip akuntabel dalam pengelolaan ADD, 

pemerintah desa dapat mengambil manfaat yang dapat dinikmati oleh 

seluruh warga masyarakat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Manfaat tersebut antara lain: 

1. Meningkatkan efisiensi 

Prinsip partisipan akan membuat pemerintah desa lebih terbuka 

kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD, mulai dari 

perencanaan dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. 

Masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana proses pengelolaan 



102 
 

 

ADD tersebut berlangsung, karena masyarakat juga terlibat di setiap 

prosesnya. Hal ini akan membuat proses pengelolaan ADD berjalan 

lebih efisien, karena setiap personil pemerintahan dan tim pengelola 

ADD akan berusaha lebih untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran 

untuk kepentingan masyarakat saja, bukan untuk kepentingan pribadi. 

Jika demikan, maka pemerintah desa juga dapat lebih efisien dalam 

mengeluarkan biaya, dan mencegah terjadinya pemborosan biaya 

untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan 

yang bersih 

Penerapan prinsip akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan 

ADD mengharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan proses 

pengelolaan ADD secara terbuka dan bertanggungjawab kepada 

masyarakat. Artinya, pemerintah desa wajib menyertakan warga 

masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap proses 

pengelolaan ADD. Masyarakat dapat berperan banyak dalam proses 

pengelolaan ADD.  

Pertama, masyarakat dapat menjadi sumber ide atau usulan bagi 

pemerintah desa dalam perencanaan ADD, karena pemerintah desa 

harus membuat perencanaan program atau perencanaan pembangunan 

berdasarkan kebutuhan warga. Kedua, warga masyarakat desa dapat 

menjadi sumberdaya manusia dalam setiap proses pelaksanaan 
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program atau pembangunan desa, dimana warga masyarakat dapat 

menyumbangkan tenaga mereka. Ketiga, warga masyarakat juga dapat 

membantu tim pengelola ADD dan pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan program atau pembangunan 

dari hasil ADD, dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pembangunan dapat melaporkan setiap kemajuan dari proses 

pembangunan dan dapat melaporkan bukti-bukti pembelian yang 

mereka dapat jika mereka ikut berperan dalam pembelian bahan 

material atau apa saja yang digunakan untuk pembangunan. 

Masyarakat juga dapat memantau proses pengelolaan ADD 

secara langsung, karena mereka juga terlibat langsung di dalamnya. 

Hal ini menjadikan setiap personil pemerintahan desa dan tim 

pengelola ADD akan bekerja lebih baik lagi untuk menunjukan 

akuntabilitasnya pada masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang bersih. 

3. Pertanggungjawaban yang tepat waktu  

Prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan ADD dapat 

membuat pemerintah desa patuh pada kewajiban untuk membuat 

berbagai macam pelaporan yang harus dibuat dalam proses 

pengelolaan ADD. Selanjutnya, untuk mendukung proses pelaporan, 

pemerintah desa dan tim pengelola ADD harus melengkapi semua 
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bukti-bukti transaksi yang terjadi selama proses pengelolaan ADD, 

mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, danpertanggungjawaban. 

Selain itu, setiap laporan yang harus dibuat biasanya memiliki 

tenggang waktu tersendiri untuk disampaikan atau 

dipertanggungjawabkan ke Bupati melalui camat. Hal tersebut akan 

membuat pemerintah desa dan tim pengelola ADD untuk berusaha 

tepat waktu dalam proses pengumpulan bukti-bukti transaksi tersebut 

agar memudahkan proses pembuatan laporan, dan membuat proses 

pelaporan atau pertanggungjawaban dapat berjalan lancar dan laporan 

dapat disampaikan tepat waktu.  

4. Meningkatkan kinerja pemerintahan  

Penerapan prinsip Good Government Governance khususnya 

akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah desa. Jika pemerintah desa dengan semangat dan 

komitmen tinggi untuk mewujudkan pemerintahan dan pengelolaan 

ADD yang akuntabel, maka setiap personil pemerintahan dan tim 

pengelola ADD akan senantiasa bekerja dengan satu tujuan dan 

semangat yang sama dalam melayani masyarakat melalui tugas dan 

kewajiban mereka masing-masing. Hal ini akan dapat meningkatkan 

kualitas kerja pemerintah desa jika pemerintah desa konsisten 

melakukannya dari tahun ke tahun. 
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Berdasarkan informasi mengenai penerapan prinsip partisipatif 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kecapi telah 

berusaha untuk mencapai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik good governance dengan menerapkan prinsip-prinsipnya 

secara utuh.  Skala prioritas yang dibuat dalam proses perencanaan 

telah sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti melindungi segenap 

kepentingan masyarakat. Sedangkan musyawarah yang selalu 

diadakan dalam setiap proses pengelolaan ADD dan sikap terbuka 

terhadap berbagai laporan atau keluhan masyarakat juga sesuai dengan 

prinsip responsibilitas yang berarti pemerintah desa mempunyai 

tanggungjawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yakni 

Permendagri 113 mengenai penggalian gagasan ditingkat dusun 

melalui musyawarah, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat. 

4.2.2. Transparansi Pengelolaan ADD Desa Kecapi 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountability antara pemerintah desa bersama warga masyarakat desa, 

sehingga terciptanya pemerintah desa yang bersih, akuntabel, responsif 

efektif dan efisien terhadap kepentingan dan aspirasi warga masyarakat 

desa. Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin atas akses untuk 

setiap warga masyarakat untuk memperoleh informasi publik seluas-

luasnya terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan 

keuangan desa, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan atas 

pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah tercapai dalam pembangunan desa. 
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Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintah desa Kecapi 

dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa terkhusus dana 

ADD perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal sebagai berikut: (1) 

sosialisasi dan publikasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah desa 

dalam penyelenggaraan pembangunan desa, (2) sosialisasi dan publikasi 

yang dilakukan pemerintah desa terkait rencana pembangunan desa mulai 

dari perbaikan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat, (3) 

sosialisasi dan publikasi mengenai standar operasional prosedur dari 

rencana hingga pelaporan pertanggungjawaban alokasi ADD, (4) 

transparansi dalam pembahasan dan penetapan pembangunan infrastruktur 

lingkungan desa Kecapi kepada warga masyarakat desa, (5) kesempatan 

warga masyarakat desa untuk mengakses informasi publik yang jujur, 

benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan desa. 

Transparansi berarti terbukanya atas akses informasi publik bagi 

semua pihak terhadap setiap informasi publik tersebut, seperti berbagai 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah desa dengan 

mudah dan bebas. Berbagai informasi publik seperti informasi sosial, 

ekonomi dan politik yang andal (reliable) serta mudah diakses oleh publik 

(melalui media massa yang dapat dipertanggungjawabkan). Artinya, 

transparansi dibangun atas dasar pijakan kebebasan arus informasi yang 

memadai, up to date, mudah dipahami dan kemudian dapat diamati sesuai 

dengan kepentingan bersama. 
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Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari 

ADD sepenunya dilaksanakan oleh tim pelaksana ADD desa Kecapi. 

Untuk menyelenggarakan keterbukaan dan penyampaian informasi 

publik secara jelas dan tepat kepada warga masyarakat desa, maka setiap 

kegaiatan fisik pembangunan desa wajib dilengkapi dengan papan 

informasi yang dipasang pada setiap dilokasi kegiatan. Papan informasi 

tersebut minimal memuat nama kegiatan, volume kegiatan, jumlah 

anggaran ADD maupun swadaya masyarakat, waktu pelaksanan 

kegiatan, serta tenaga kerja swadaya dari masyarakat. 

Informasi yang tertuang dalam APBDes wajib disajikan di kantor 

desa dan tempat-tempat strategis berupa papan informasi dan website 

desa yang dapat dengan mudah diakses oleh warga masyarakat desa. 

Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan prinsip 

transparansi pembangunan desa Kecapi, sehingga warga masyarakat desa 

secara bebas dapat mengetahui tentang program anggaran desa dan 

pembangunan desa maupun memberikan kritik dan saran kepada tim 

pelaksana desa demi kesempurnaan pengelolaan. 

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk 

melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini 

dibuktikan dengan pernyataan dari informan berikut ini: 

“Sebagaimana perencanaan kegiatan pembangunan yang tercantum 

di dalam APBDes desa Kecapi, kami transparansinya setiap tahun 

kami mengundang dari semua unsur RT kami panggil untuk 

menginformasikan dan memberitahukan atas penggunaan APBDes 
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selama tahun anggaran. Selanjutnya kami juga membuat papan 

pengumumman semacam banner di dalamnya tertulis dari mana 

sumber-sumber yang kami kelola diantaranya ADD, DD, maupun 

dana bantuan khusus dari kabupaten. Dan kegiatan-kegiatan 

pembangunan baik badan maupun lembaga pemerintah dan 

infrastruktur di semua sektor semua tertulis berserta anggaran 

belanja dananya tercantum dalam papan informasi tersebut”. 

 (Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Mustofa sekalu Plt. 

Carik desa Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain mengatakan 

bahwa: 

“Masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dana desa 

yang tertulis di papan informasi yang memuat sumber dana, rincian 

kebutuhan belanja dan biaya. Papan informasi terpasang di lokasi 

pelaksana kegiatan dan di kantor balai desa, disamping itu desa 

sudah meliki website desa yang dengan mudah diakses oleh warga 

masyarakat tapi masih sedikit warga masyarakat yang mengetahui 

dan dapat mengaksesnya, karena masih kebanyakan warga 

masyarakat yang belum mengetahui internet”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Karpani selaku Ketua RW 07 

Kecapi, pada tanggal 8 Maret 2018). 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari informan lain yang 

mengatakan: 

“Warga masyarakat mengetahui adanya kegiatan desa melalui 

papan pengumumman yang dibuat oleh desa, disitu tersaji rekapan 

penggunaan dana yang bersember dari APBDes. Jika ingin lebih 

jelasnya warga masyarakat bisa tanya ke BPD atau bisa tanya 

langsung ke desa”.  

(Hasil wawancara dengan Bapak Ali Masrur selaku BPD Kecapi, 1 

Maret 2018). 



109 
 

 

Jadi, informasi tentang seluruh program dan kegiatan desa secara 

tertulis disajikan oleh pemerintah desa Kecapi berupa papan informasi 

dan website desa yang dapat diakses oleh warga masyarakat desa. Di 

dalamnya memuat tentang rincian penggunaan dana, jumlah dana, 

sumber dana dan  belanja kebutuhan anggaran dana yang bersumber dari 

dana desa baik DD, ADD maupun dana bantuan khusus dari pemerintah 

pusat, dengan secara transparan sudah tersajikan. 

Transparansi cukup jelas dapat meminimalisir tingkat ketidakpastian 

dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan publik, 

sebab dalam penyebarluaskan informasi publik dapat memberikan selama 

ini dapat memberikan kesempatan kepada warga masyarakat desa untuk 

urut mengontrol dalam mengambil keputusan, sehingga perlu diperhatikan 

bahwa informasi publik ini bukan hanya sekedar tersedia, melainkan juga 

relevan dan dapat dengan mudah dipahami oleh publik. Selain itu, 

transparansi juga dapat membantu dalam mempersempit peluang praktik 

korupsi di kalangan pejabat aparatur pemerintah dengan terlihatnya segala 

proses pengambilan kebijakan dan keputusan oleh warga masyarakat luas. 

Berikut beberapa informasi mengenai transparansi yang diperoleh dari 

hasil wawancara dibawa ini: 

“Secara umum pemerintah desa Kecapi sudah secara transparan 

mengenai nominal sumber dana, jumlah uang dan lain sebagainya 

kepada warga masyarakat desa Kecapi, setiap kali dana turun kami 

selalu menginformasikan dalam musyawarah desa sehingga warga 

masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang 

begitu paham terhadap dana-dana apa saja dan bersumber dana dari 

mana saja, yang penting dana cair dari pemerintah Kabupaten”.  
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(hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kaur 

Keuangan (bendahara desa) Kecapi, 26 Februari 2018). 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain yang mengatakan: 

“Alhamdulilah sekarang jalannya sudah mulai dicor mas, jika terjadi 

ketidaksesuaian kita bisa bilang kepada pihak perangkat desa terkait 

masalah dilapangan. Kami juga bisa tahu berapa jumlahnya uang 

tersebut yang digunakan untuk perbaikan dan pengecoran jalan itu 

melalui papan-papan informasi. Kalau mau tanya-tanya atau sekedar 

ingin sambang ke balai desa juga diperbolehkan kok, mas”. 

(hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku ketua RW 08 Kecapi, 

28 Februari 2018). 

Hal ini dipertegas oleh pernyataan informan lain yang mengatakan: 

“Pihak desa menggunakan papan pengumuman seperti pelaksaan dan 

program-program yang telah diajalankan, pihak desa sudah 

sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD yang sebelumnya di 

rencanakan di awal”. 

(hasil wawancara dengan Bapak Amrul Fauzi sekalu BPD Kecapi, 

28 Februari 2018) 

Jadi dapat dikatakan bahwa desa Kecapi selalu menginformasikan 

secara tertulis terkait jumlah, sumber dan anggaran belanjanya sesuai yang 

tertuang dalam APBDes dan kegiatan-kegiatan desa serta program-

program pembangunan desa yang sedang dikerjakan maupun yang sudah 

dilaksanakan semua termuat di dalam papan informasi dan website desa. 

Pemerintah desa Kecapi secara berkala juga membuat laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan menyampaikannya 



111 
 

 

secara berkala serta informasi tentang pelaksanaan program ADD juga 

terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarkan sampai ke 

setiap RT dan BPD. Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi juga 

dalam tahap pelaksanaan ADD di desa Kecapi. Bahkan dalam upaya 

mewujudkan prinsip transparansi tersebut sudah dimulai dari sebelum 

pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi publik yang lengkap 

dan mudah dikases mengenai semua program pembangunan desa yang 

akan dilaksanakan, warga masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk 

mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program pembangunan 

lebih dini, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pun lebih terjamin 

tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

4.2.3 Kesesuaian Pengelolaan ADD dengan Ketentuan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa secara umum 

pengelolaan ADD di desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam rancangan 

APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan asas transparansi, 

akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin 

anggaran.   
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Prinsip ini dilaksanakan dengan menggunakan skala prioritas. 

Skala prioritas merupakan cara yang digunakan pemerintah desa 

Kecapi untuk menentukan program pembangunan desa berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan yang 

diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan 

berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang 

paling mendesak untuk segera dipenuhi. Prioritas dibuat pada saat 

Musyawarah tingkat Dukuh di tiap-tiap Dukuh yang berguna untuk 

menentukan program pembangunan desa. Skala prioritas tingkat 

dukuh ini dibuat oleh Tim Dukuh di masing-masing dukuh. Skala 

prioritas yang dibuat di tiap dukuh bertujuan untuk menyeleksi 

semua usulan dari masyarakat di tiap-tiap RT. 

Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap dukuh ini akan 

dibawa ke Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing dukuh 

yang disalurkan oleh para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga 

skala prioritasnya untuk menentukan program pembangunan desa. 

Dalam musyawarah desa, yang bertugas dalam menentukan skala 

prioritas adalah Tim Perumus. Tim Perumus bertugas dan berwenang 

untuk menentukan skala prioritas desa berdasarkan pada skala 

prioritas dari tiap-tiap dukuh. 

2. Seluruh program dan kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 

seluruh unsur warga masyarakat desa serta meningatkan dan 
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memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen 

masyarakat yang lain.  

Mekanisme dari prinsip ini adalah perencanaan ADD yang 

disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, 

pemerintah desa Kecapi mengikutsertakan perwakilan dari warga 

masyarakat untuk turut berperan di dalam setiap perencanaan. Hal 

ini membuat partisipasi masyarakat desa Kecapi sangat tinggi dalam 

proses perencanaan ADD dan perencanaan program pembangunan 

desa.  

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD 

merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah desa 

Kecapi. Hal ini karena usulan masyarakat merupakan sarana bagi 

pemerintah desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat berupa 

kebutuhan-kebutuhan prioritas warga masyarakat, sehingga 

pembangunan desa yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada 

kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua usulan masyarakat serta 

merta diterima dan langsung disetujui, karena pembuatan rencana 

program pembangunan desa harus disesuaikan dengan jumlah dana 

ADD yang dialokasikan untuk program pembangunan desa. Maka 

dari itu, dalam rangka mengakomodir segala usulan atau masukan 

dari masyarakat, dibuatlah skala prioritas. 

3. Seluruh program dan kegiatan desa yang didanai ADD harus mampu 

dipertanggungjawabkan secara administratif tertulis dan supremasi 
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hukum secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui 

partisipasi warga masyarakat desa.   

Prinsip ini dilaksanakan dengan pembuatan laporan 

pertanggungjawaban. Guna mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi publik secara jelas kepada warga masyarakat 

desa, maka pada setiap lokasi kegiatan pembangunan harus 

dilengkapi dengan papan pengumuman. Papan pengumuman ini 

berisi sekurang-kurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, jumlah 

anggaran ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu 

pelaksanaan kegiatan. Selain papan pengumuman informasi, 

masyarakat juga mendapatkan informasi lain melalui sosialisasi yang 

digelar oleh pemerintah desa dan selembaran pamflet-pamflet yang 

di tempel di tempat-tempat strategis di desa. 

Pemerintah desa Kecapi secara berkala juga menyampaikan 

atas laporan pertanggungjawaban berkala pelaksanaan program 

ADD, dan informasi tentang pelaksanaan program ADD juga 

terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarkan sampai 

ke setiap RT. Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi juga dalam 

tahap pelaksanaan ADD di desa Kecapi. Bahkan sebagai upaya 

dalam penerapan transparansi tersebut sudah dimulai dari sebelum 

pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi publik yang 

memadai dan lengkap mengenai semua program pembangunan desa 

yang dilaksanakan, warga masyarakat desa dapat berpartisipasi 
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untuk mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program 

pembangunan lebih dini, sehingga proses pelaksanaan pembangunan 

pun lebih terjamin tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa Kecapi 

telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan ADD di desa 

Kecapi juga sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara 

administrasi dengan baik, yaitu setiap aktivitas belanja yang 

menggunakan anggaran ADD ini disertakan dengan bukti-bukti yang 

sah, semisal nota belanja dan kwitansi. Evaluasi pelaksanaan 

program yang menggunakan anggaran ADD tersebut juga 

membimbing warga masyarakat desa yang bertujuan untuk 

meningkatkan berpartisipasi aktif warga masyarakat desa dalam 

memberikan koreksi, masukan dan saran dengan adanya kerja sama 

saling membantu antara perangkat desa, warga masyarakat desa dan 

tim pelaksana ADD agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan 

cepat dan tepat.  

Dapat diketahui bahwa tim pelaksana ADD harus memahami 

mengenai tata kelola administrasi keuangan ADD sesuai petunjuk dari 

pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang 

menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah 

dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi 

keuangan. Adapun bentuk pertanggungjawaban ADD desa Kecapi dari sisi 
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fisik laporan pertanggungjawaban ADD sudah dapat dikatakan baik dan 

sudah selesai 100% untuk tahun anggaran 2017. 

Sedangkan secara administrasi masih diperlukannya pembenahan 

untuk perbaikan guna terwujudnya kesempurnaan penerapan prinsip 

akuntabilitas. Dengan diwujudkannya prinsip akuntabilitas secara bertahap 

akan mendukung kepercayaan warga masyarakat desa terhadap 

pelaksanaan pembangunan desa yang akan tercapai tingkat partisipasi 

warga masyarakat desa secara komulatif serta akan mendukung dalam 

keberhasilan pembangunan desa.  

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur atas partisipasi warga 

masyarakat desa dan tingkat pengetahuan warga masyarakat desa tentang 

adanya ADD, meningkatnya sikap kesadaran goyong royong warga 

masyarakat desa pada pembangunan desa dan meningkatnya pengetahuan 

warga masyarakat desa terhadap pertanggungjawaban realisasi ADD oleh 

pemerintah desa. Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari: 

1. Kegiatan yang menggunakan desa sesuai dengan yang tertuang 

dalam APBDes 

2. Daya serap atas realisasi keuangan sesuai dengan ditargetkan 

3. Tingginya tingkat pemerataan penyerapan tenaga kerja 

4. Jumlah penerima manfaat yang besar yaitu warga masyarakat miskin 

5. Tingginya kontribusi warga masyarakat desa dalam mendukung 

pelaksanaan ADD 

6. Berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa 
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7. Mampu bersinergi dengan program pemerintah desa 

Dari hasil uraian pembahasan penelitian di atas dapat dirangkum 

bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di desa Kecapi 

sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. 

Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan 

dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun kesesuaiannya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Kesesuaian Pengelolaan ADD 

No 
Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 
Pelaksanaan di Desa Kecapi Keterangan 

1. Perencanaan 

- Sekreatris desa menyampaikan 

rancangan Peraturan Desa 

- Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDes disepakati 

bersama 

- Partisipasi pengambilan 

keputusan dalam penggunaan 

ADD  

 

 

 Adanya musyawarah desa 

membahas terkait rencana 

penggunaan dana desa, dan 

masyarakat memperoleh akses 

terhadap informasi rencana 

penggunaan ADD 

 Sekretaris desa menyampaikan 

rancangan mengenai peraturan 

desa 

 Musdes dan musrenbangdes 

mencakup keseluruhan anggran 

dana yang akan disalurkan 

kepada masyarakat 

 Segala sesuatu yang 

menyangkut programnya 

disampaikan secara transparan 

mulai dari perencanaan, 

pengelolaan dan akan disepakati 

dalam musrenbangdes dalam 

bentuk APBDes 

 

 

Sudah sesuai 

permendagri 

nomor 113 

tahun 2014 

2. Pelaksanaan 

- Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam rangka 

 

 Tingkat partisipasi masyarakat 

sangat baik. Terbukti saat 

 

Sudah sesuai  

permendagri 
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No 
Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 
Pelaksanaan di Desa Kecapi Keterangan 

pelaksanaan desa dilaksanakan 

melalui rekening desa 

- Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa harus 

didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah 

- Pemerintah desa dilarang 

melakukan pemungutan sebagai 

penerimaan desa 

- Penggunaan biaya tak terdugaa 

terlebih dahulu harus dibuatkan 

rincian anggaran biaya yang 

sebelumnya disahkan oleh 

kepala desa 

 

adanya musdes dan 

musrenbangdes masyarakat 

sangat antusias hadir dalam 

memberikan masukan program. 

Dan saat pelaksanaan 

masyarakat ada yang bersenang 

hati untuk membantu proses 

pembangunan dengan menjadi 

tukang atau kuli 

 Melalui di BKUkan, buku kas 

pembantu umum, dilengkapi 

dengan bukti-bukti pendukung 

yang sah dan dapat 

dipertanggung jawabkan, jika 

itu berbentuk bantuan sosial, 

maka akan disertakan surat 

kepenerimaan 

 

Nomor 113 

Tahun 2014 

3. Penatausahaan 

- Penatausahaan dilaksanakan 

oleh bendahara desa 

- Penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran menggunakan buku 

kas umum, buku kas pembantu 

pajak, dan buku bank 

- Bendahara desa wajib 

melaksanakan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran 

serta melaksanakan tutup buku 

pada setiap akhir bulan secara 

tertib 

- Bendahara desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang 

melalui laporan 

pertanggungjawaban 

- Laporan Pertanggungjawaban 

paling lambat disampaikan pada 

setiap tanggal 10 pada bulan 

berikutnya 

 

 Terdapat 3 Laporan yang wajib 

(mengacu pada permendagri 

113), yaitu buku kas tunai, buku 

bank, dan buku bantu pajak. 

Lalu setiap semester kita 

membuat LPPD (Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa) yang berisi realisasi 

APBDes per semester 

 

 

 

Sudah sesuai 

permendagri 

nomor 113 

tahun 2014 

4. Pelaporan 

- Kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada bupati 

 

 Semua dana desa dicairkan dari 

APBDes dan program yang 

menjadi program seluruh ADD 

 

Sudah sesuai 

permendagri 

nomor 113 
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No 
Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 
Pelaksanaan di Desa Kecapi Keterangan 

- Laporan semester pertama 

berupa laporan realisasi 

APBDes 

- laporan semester pertama 

laporan realisasi APBDes yang 

disampaikan selambat-

lambatnya pada bulan Juli tahun 

berjalan dan laporan semester 

akhir tahun disampaikan 

selambat-lambatnya pada bulan 

Januari tahun berikutnya 

seluruh berasal dari anggaran 

ADD wajib dilampiri dengan 

bukti-bukti penunjang, seperti 

halnya  nota, kwitansi untuk 

pelaporannya 

 Membuat laporan realisasi yang 

disampaikan kepada masyarakat 

dan kepada bupati (lewat 

tembusan ke camat). Kita juga 

membuat laporan tertulis setiap 

semester 

 

tahun 2014 

5. Pertanggungjawaban 

- Kepala desa menyampaikan LPJ 

realisasi pelaksanaan ADD 

kepada Bupati 

- LPJ realisasi pelaksanaan ADD 

terdari dari pendapatan, belanja 

dan pembiayaan 

- LPJ realisasi pelaksanaan ADD 

ditetapkan melalui peraturan 

desa 

 

 Membuat laporan realisasi yang 

disampaikan kepada masyarakat 

dan kepada bupati (lewat 

tembusan ke camat). Kita juga 

membuat laporan tertulis setiap 

semester 

 Terdapat LPJ, rapat evaluasi, 

dan rapat pertanggungjawaban 

 Penyampaian SPJ dilaksanakan 

melalui jalur struktural 

 

 

Sudah sesuai 

permendagri 

nomor 113 

tahun 2014 

6. Pembinaan dan Pengawasan 

- Pemerintah provinsi wajib 

membina dan mengawasi atas 

pemberian dan penyaluran dana 

desa, ADD serta dana bagi hasil 

pajak dan retribusi daerah  

- Pemerintah kabupaten/kota 

wajib membina dan mengawasi 

atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa 

 

 

 Bentuk pengawasannya dalam 

hal ini dari kecamatan dan/atau 

kabupaten pembinaan yang juga 

ada pendamping untuk 

mengawal kegiatan ADD 

tersebut 

 Di kecamatan ada tim 

pendamping ADD mulai tahap 

perencanaan harus sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan 

ADD. Dari tahap perencanaan 

kita didampingi diharapkan 

nanti tidak ada kesalahan. Dan 

pada saat pelaksanaan kita juga 

mengadakan pendampingan dan 

pengawasan, jadi kami 

mengetahui apabila ada potensi 

pelanggaran. Dan apabila SPJ 

 

Sudah sesuai 

permendagri 

nomor 113 

tahun 2014 
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No 
Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 
Pelaksanaan di Desa Kecapi Keterangan 

tidak lengkap, kami diberikan 

saran dan pembinaan sehingga 

meminimalisir tingkat kesalahan 

 

Sumber: Data yang diolah (2018)


